
١ م يف الفقه اإلسالميالرضاع احملرِّ

 املقدمــة
 

احلمد هللا رب العاملني، اهلادي إىل الدين القومي والصـراط املسـتقيم، والصـالة               
والسالم على املبعوث رمحة للعاملني، وعلى آله وصحبه أمجعني، وعلى من اهتدى هبديـه              

 :بعدأّما وسلك سبيله إىل يوم الدين، 
 

يد والتأقيت على حـٍد     على التأب  النساء، النكاح، وأبان احملرمات من      اهللا شرع فإن  
، واحملرمات من النساء على     ))1وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُـمْ     ... :  ذلك د، وقال بعد أن عدّ    سواء

 .من الرضاعةاحملرمات من النسب، واحملرمات من املصاهرة، واحملرمات : التأبيد ثالثة أنواع
ـ  كثٌري؛ حيث يتساهل     بالغة وإنّ موضوع الرضاع ذو أمهية     ن النـاس نتيجـة      م

اختالطهم ببعضهم، فتقوم نساؤهم بإرضاع أقربائهم، أو األقرباء مطلقاً حىت احملـارم، أو             
أبناء جرياهنم دون تفكري فيما يترتب على ذلك من احلرمة، إمـا العتيـادهم ذلـك، أو                 

 زواج األخ من أختـه أو عمتـه أو غريمهـا،            اليت يؤول إليها  الوخيمة   اقبوجلهلهم بالع 
 .األنساب ومتتهن األعراضفتختلط 

 موضـوعات    يف هـذا العصـر      الساحة العلمية  ى عل جّدته  هذا باإلضافة إىل أنّ   
، فاقتضى األمـر    بدلوهم طباءاأل و   الفقهاء، واليت أدىل فيها     "بنوك احلليب "جديدة؛ مثل   

 .إبراز هذا املوضوع والبحث فيه
 

  :سبب اختيار املوضوع
     

 -:يليبحث فيه، وذلك ملا لعا لاخترت الرضاع احملرِّم موضو 
 .الرضاع من املوضوعات الفقهية اهلامة اليت يترتب عليها حرمة النكاح يف اإلسالم -١
 .فروعه الدارسني؛ لتعدد مسائله وتشعب بعض أحكام الرضاع تشق على نّأ -٢
  . ما استجدَّ يف الرضاعة من خالل األدلَّة الشرعيةبيان حكم -٣

                                                 
 . ٢٤آية :  سورة النساء-1
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 :السابقةالدراسات 
 

رغم أمهيته، إال أن حبوثه متناثرة يف بطون الكتـب          " الرضاع احملرم    "إنّ موضوع 
  حسـب علمـه    -الفقهية، وكتب األحوال الشخصية وشروحها، حبيث مل جيد الباحث          

 أغلب مستقل جيمع    وبأسلوب ، هبذه الكيفية   ممن كتب يف هذا املوضوع     اً أحد – واطالعه
صر، سواء يف كتب الفقه أم يف كتب        جوانبه، كما أن معظم الكتابة فيه جاءت بشكل خمت        

، مما زاد يف رغبـة الباحـث        األحوال الشخصية مع االقتصار على بعض املذاهب أحياناً       
 األحـوال الشخصـية     وشجعه على مجع املوضوع ودراسته وحتليله، مع التعرض لقانون        

 ".الرضاع احملرم يف الفقه اإلسالمي ":وذلك حتت عنواناألردين فيه، 
 

 : متب املعاصرة يف موضوع الرضاع احملرِّومن الك    
 تناول فيـه املؤلـف       حيث أمحد احلصري، للدكتور  النكاح والقضايا املتعلقة به،      -١

 سبعني صفحة، وأفاض يف بياهنا؛ لشدة احلاجـة إىل          قرابٍة من احملرمات بسبب الرضاع يف     
ليهـا آراء   معرفة أحكامها، بأسلوب فقهي مقارن يعرض فيه املذاهب األربعة، مضـيفاً إ           

 ،الظاهرية والشيعة اإلمامية، مع بيان أدلة كل فريق، وتوجيهها، والترجيح تبعاً لقوة الدليل            
 .من وجهة نظري

ومع أنّ هذا الكتاب حيوي مساحة كبرية عن الرضاع، إال أّنه مل يعرض ملشروعية               
بنوك " حدث عنالرضاع، وال حلكمه التكليفي، نظراً إىل املنهجية اليت رمسها لنفسه، ومل يت    

 .اليت نشأت فكرهتا يف الغرب منذ مخسني عاماً؛ لعدم نضجها بعد يف زمنه" احلليب
 حيـث                    زيـدان،  عبـد الكـرمي      للـدكتور  املفصل يف أحكام املرأة والبيت املسلم،        -٢

ناف أص: حتدث فيها عن   تقريباً،   يف أربعني صفحة  " احملرمات بالرضاع "تناول فيه موضوع    
احملرمات بالرضاع، وصفة الرضاع احملرم، ووسائل إثبات الرضـاع، وحكمـة التحـرمي             

 .بالرضاع وإكرام املرضعة
 .ومع أمهية كتابه، إال أنه مل يبحث املوضوع من مجيع جوانبه
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رصفي، يقع الكتاب يف حوايل     سعد املِ للدكتور   حجيتها وفقهها،    - أحاديث الرضاع    -٣
احلكم التكليفـي للرضـاع،     : قطع املتوسط، حتدث فيها عن    مخس وتسعني صفحة من ال    

م، واحملرمات بالرضاع، حيث يعرض فيـه       والتحرمي بالرضاع، ورضاع الكبري، واللنب احملرِّ     
الباحث مذاهب الفقهاء يف املسائل اليت يبحثها، واستدالالهتم اليت يسـتدلون هبـا، مـع               

 .املختارخالصة آلرائهم ومناقشتها، وبيان الرأي 
واهتم الباحث باألحاديث الكثرية الواردة يف الرضاع واليت انبىن عليها اخـتالف            

 .عند الفقهاء يف توجيهها وفهمها
 .وهو كسابقيه مل يتعرض لبنوك احلليب

حممد احلفناوي، يقع الكتاب يف حوايل أربع وسـتني         للدكتور   الرضاع وبنوك اللنب،     -٤
 مذاهب  ه عن بعض مسائل الرضاع ذاكراً     صفحة من القطع املتوسط، حتدث فيها كسابقي      

 .الفقهاء فيها، مع املناقشة والترجيح
، مـع بيـان     "بنوك اللنب "وميزة هذا الكتاب تكمن يف عرضه لقضية مهمة هي             

درء :"املقصود هبا وفكرهتا، وأقوال العلماء فيها باالعتماد على بعض القواعد الفقهية مثـل   
 .ريها ، وغ"املفاسد أوىل من جلب املصاحل

 .وهو كسابقيه مل يتناول مجيع مسائل الرضاع   
 :، منها "بنوك احلليب"  جمموعة أحباث قّدمها عدد من الفقهاء واألطباء حول -٥

ــه                     - ــدكتور يوســف القرضــاوي، عــرض في ــب،  لل ــوك احللي بن
 .املوضوع من ناحية فقهية

ور حممد علي البار، حيث عرض املوضوع من ناحية         بنوك احلليب،  للدكت    -
 .طبّية منذ نشأته

الشيخ مصطفى الزرقا، والشيخ    : كما تعّرض للموضوع جمموعة من العلماء، منهم      
 .املختار السالمي، وغريمها

 .ومن العلماء من أجازها ومنهم من منعها
 اجلزء ،دد الثاين جدة، الع–" جملة جممع الفقه اإلسالمي  :"وهذه األحباث منشورة يف    

 .صفحةم،  وكان نصيب بنوك احلليب فيها أربعني ١٩٨٦ -هـ ١٤٠٧األول، عام 



٤ م يف الفقه اإلسالميالرضاع احملرِّ

 :منهجية البحث
     
 ني االستفادة مـن املنـهج      املنهج الوصفي، حماوالً   - اهللا بعون - يف البحث    تتبعا 

 :االستقرائي واالستنباطي، وذلك باالعتماد على األسس التالية
 
؛  ما أمكن ذلـك     املعتمدة لكل مذهب من املذاهب الفقهية      الرجوع إىل املصادر   -١

 .للمذاهب، حسب التسلسل التارخيي لعلماء يف املسألةاألخذ أقوال 
 لقوة الدليل   ذكر أدلة كل مذهب، وبيان وجه الداللة، مع املناقشة والترجيح تبعاً           -٢

 .يف املسائل الفقهية املختلف فيها
 . ما أمكناملسألةدين يف ذكر موقف قانون األحوال الشخصية األر -٣
 .الرجوع إىل املصادر املعتمدة يف التفسري -٤
 . توثيق اآليات القرآنية الواردة يف البحث -٥
توثيق األحاديث الصحيحة من صحيح البخاري وصحيح مسـلم أو االكتفـاء             -٦

آلثـار  خالفاً ل ،  بأحدمها، أما األحاديث من غريمها، فيتم خترجيها مع احلكم عليها         
 .افال أحكم عليه

 واألئمـة    وبعض الصحابة والتابعني   - - غري النيب    ، األعالم لعدد من الترمجة   -٧
 .األربعة واحملَدثني من العلماء

 . والفقهية من مصادرها الغريبةبيان معىن األلفاظ اللغوية -٨
 .عرض ألهم النتائج والتوصيات يف البحث -٩
 .بحث وحمتويات ال واملصادر واملراجع،يات، واألحاديث،آلل هرس ِف-١٠

 
 :خطة البحث

 
اجتهدت يف تقسيم الدراسة إىل مقدمـة، وحبـث متهيـدي، وسـتة فصـول،                     

 : كما يليوخامتة، فكان األمر 
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تناولت أمهية البحث، وسبب اختيـار املوضـوع، والدراسـات           ( -:المقدمة

 ).وخطتهالسابقة، ومنهجية البحث، 
 

 ).مات من النساء، وِحكمة حترميهاأنواع احملرَّ ( - :التمهيد
 

 ). الّرضاعماهية (- :الفصل األول
  -:مباحثويتضمن مخسة 

 .تعريف الرضاع لغةً واصطالحاً: املبحث األول  -
 .مشروعية الرضاع: املبحث الثاين  -
 .العناية باملرضع، ومميزات لنب الثدي: املبحث الثالث  -
 .أمهية الرضاع الطبيعي للمرِضع والرضيع: الرابع املبحث  -
 .عوامل ترك األمهات لإلرضاع: املبحث اخلامس  -
 

 ).هاحلكم التكليفي لإلرضاع، واالستئجار علي ( -:الفصـل الثاني
 -:مباحثويتضمن متهيداً ومخسة 

 .حكم اإلرضاع حال قيام الزوجية: املبحث األول  -
 . انقضاء الزوجيةحكم اإلرضاع بعد: املبحث الثاين  -
 استئجار املرِضع، والوقت الذي تستحق فيه األجر: املبحث الثالث -

 -:وفيه مطلبان
 .استئجار املرضع: املطلب األول
 .الوقت الذي تستحق فيه األجر: املطلب الثاين

 .بجيتقدير أجر الرضاع، وعلى من : املبحث الرابع  -
 .اعرضتقدمي األم على غريها يف اإل: املبحث اخلامس  -
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 ). صفته وشروطه-التحرمي بالرضاع (-:الفصـل الثالث 
 -: مباحثمثانيةويتضمن 

 .التحرمي بالرضاع: املبحث األول  -
 -:وفيه أربعة مطالب 

 .األحكام املترتبة على الرضاع من غري األم: املطلب األول 
 .أدلة التحرمي بالرضاع: املطلب الثاين 

 .عسبب التحرمي بالرضا: املطلب الثالث 
 .االحتياط يف أمر الرضاع وتسجيله: املطلب الرابع 

 .مصدر اللنب و شروط املرضع: املبحث الثاين  -
 .مقدار اللنب احملرم وضابطه: املبحث الثالث  -

 -:وفيه مطلبان 
 .التحرمي بني الرضعة والرضعات: املطلب األول 
 .ضابط  اعتبار عدد الرضعات: املطلب الثاين 

 .ل اللنب إىل الرضيع بغري الرضاع بالفموصو: املبحث الرابع  -
  -:وفيه مطلبان
 .السعوط والوجور، واشتراط العدد فيهما: املطلب األّول
 .احلقنة باللّنب وما يقوم مقامها: املطلب الثاين

الرقـة  (وصول اللنب إىل اجلوف على غري هيئتـه اخلَلقيـة           : املبحث اخلامس    -
 ).والسيالن

 . املرضعة بغريهاختالط لنب: املبحث السادس  -
 .وقت الرضاع: املبحث السابع  -

 -:وفيه ثالثة مطالب
 .سن الّرضاع احملرِّم: املطلب األّول
 .مّدة الّرضاع احملرِّم: املطلب الثاين
 .هل االعتبار يف التحرمي مبدة الرَّضاع أم بالفطام؟: املطلب الثالث

 .رضاع الكبري: املبحث الثامن  -
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 ).ت بالرضاع احملرما (-:الفصـل الرابع 
 -:ويتضمن ثالثة مباحث 

 .احملرمات بالرضاع من طريق النسب: املبحث األول  -
 -:وفيه مطلبان 
 .أصناف احملرمات بالرضاع من طريق النسب:  املطلب األول
انتشار احلرمة من جهة صاحب اللنب، وجهـة املرضـعة، وجهـة            : املطلب الثاين   

 .الرضيع
 .اع من طريق املصاهرةاحملرمات بالرض: املبحث الثاين  -
 .الرضاع الطارئ على النكاح: املبحث الثالث  -

 
 ).وسائل إثبات الرضاع (-:الفصـل الخامس 

 -:ويتضمن أربعة مباحث 
 :ثبوت الرضاع باإلقرار: املبحث األول  -

 -:وفيه ثالثة مطالب
 .تصادق الزوجني على حصول الرضاع: املطلب األول 
 .الرضاعإقرار الزوج ب: املطلب الثاين 

 .إقرار الزوجة بالرضاع: املطلب الثالث 
 .شهادة املرأة الواحدة على الرضاعوثبوت الرضاع بالشهادة، : املبحث الثاين  -
 . ثبوت الرضاع بالشك: املبحث الثالث  -
 .الرضاع احملرِّم بني القضاء واإلفتاء: املبحث الرابع  -

 
 ).لتحرميبنوك لنب األمهات بني اإلباحة وا: (الفصـل السادس 

 -:ويتضمن ثالثة مباحث 
 .، ومفهومهانشأة بنوك لنب اُألمهات: املبحث األول  -
، وأسباب انكماشها حديثاً، ومدى     سلبيات بنوك لنب األمهات   : املبحث الثاين    -

 .حاجة البالد اإلسالمية إليها
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 .احلكم املترتب على الرضاع من بنوك لنب األمهات: املبحث الثالث  -
 

 .ضمن أهم النتائج والتوصيات وتت-:الخاتمة 
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 أنواع احملرَّمات من النساء، وحِكمة حترميها

 
    
 :ويتضمن ثالثة مطالب   
 
 

 .احملرمات من النساء على التأبيد: املطلب األول
 

 .احملرمات من النساء على التأقيت: املطلب الثاني
 

 .حكمة حتريم ما سبق من احملرمات: املطلب الثالث
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 التمهيد
  كمة حترميهامات من النساء وِحأنواع احملرَّ

 
لتتوطد بـه العالقـات،      إلجياد النسل و    أن شرع النكاح؛   –  –رمحة اهللا   ن  ِم 

اجملتمـع  ويزيد الترابط بني األسر املختلفة، وحتفظ األنساب من االختالط والريبة، فيعيش            
 . مصوناً من كل شر وفسادنقياً
 

 حملٌّ لقضاء الشهوة واالستمتاع، وصاحلات للنسل من أي         خلقتهنالنساء بأصل   و 
، ولكن حكمة اهللا اقتضت أن ال جيعل كل أنثى صاحلة لقيام            )1(رجل مهما كانت درجته   

 )2(.الرابطة الزوجية لكل رجل من الرجال، بل بّين املوانع اليت متنع من قيام تلك الرابطة
 

ريعة اإلسالمية يف حترمي أصناف من      وقد اتفقت الشرائع السماوية السابقة مع الش       
سيما وأن حترميها مسـتمد مـن       ال هذا التمهيد،     يف - مبشيئة اهللا    -النساء، سأعرض هلا    

 )3(.الفطرة اإلنسانية، ويّتفق مع الطّباع السليمة
 

 كان شائعاً يف اجلاهلية، إال ما أحلّوه من نكاح مـا نكـح              حترمي هذه األصناف  و 
ختني، حىت جاء اإلسالم، فأبقى أمر احملّرمات على ما كان؛ ملا فيه            اآلباء، أو اجلمع بني األ    

 )4(.من مصاحل جليلة، مع تسجيل التهاون عليهم

                                                 
 . اجليزة-، دار هنر النيل للطباعة ٨١،  الزواج يف الشريعة اإلسالميةحسب اهللا، علي،: ُينظر -1
م، املعهد  ١٩٩١ -هـ  ١/١٤١٢:، ط ٤٢٣،   املقاصد العامة للشريعة اإلسالمية    العامل، يوسف حامد،  :   ُينظر -2

 . فريجينيا، الواليات املتحدة األمريكية– هريندن –لفكر اإلسالمي العاملي ل
 .، دار الفكر العريب١١٥،  يف عقد الزواج وآثارهت حماضراأبو زهرة، حممد،: ُينظر -3
 وسأشري إليه بِـ   عن وجوه تأويل آي القرآن،       جامع البيان الطربي، حممد بن جرير بن يزيد بن خالد،         : ُينظر -4
الدهلوي، الشيخ أمحـد      . بريوت- الفكررهـ، دا١٤٠٥، ٤/٣١٨،  ) يف تفسري القرآنجامع البيان( 

، دار الكتـب    ٢/٦٩٩السـّيد سـابق،     : ، حقّقه وراجعه  حجة اهللا البالغة  املعروف بشاه ويل اهللا بن عبد الرحيم،        
 .    القاهرة-احلديثة



١١ م يف الفقه اإلسالميالرضاع احملرِّ

 
 الاليت ال حيل ألي رجل أن ينكحها؟، وما املـانع           –  من النساء  – األصناففما   

ما الذي منع من ذلك؟، وهل هذا املانع على إطالقه؟، وما احلكمة من ورائه؟، وهل حيل                
 .عدا هذه األصناف؟

 
 . اإلجياز     هذا ما سأبينه مراعياً

 
 آبَاؤُكُم نَكَحَ مَا تَنكِحُواْ وَالَ  :وبيان هذه احملرمات قد جاء به الكتاب العزيز، قال  

 وَبَنَاتُكُمْ أُمَّهَاتُكُم عَلَيْكُمْ حُرِّمَتْ ٢٢    سَبِيالً وَسَاء وَمَقْتًا فَاحِشَةً كَانَ إِنَّهُ سَلَفَ قَدْ مَا إِالَّ النِّسَاء مِّن
 الرَّضَاعَةِ مِّنَ وَأَخَوَاتُكُم أَرْضَعْنَكُمْ الالَّتِي وَأُمَّهَاتُكُمُ األُخْتِ وَبَنَاتُ األَخِ وَبَنَاتُ وَخَاالَتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ
 جُنَاحَ فَالَ بِهِنَّ دَخَلْتُم تَكُونُواْ لَّمْ فَإِن بِهِنَّ دَخَلْتُم الالَّتِي نِّسَآئِكُمُ مِّن ورِكُمحُجُ فِي الالَّتِي وَرَبَائِبُكُمُ نِسَآئِكُمْ وَأُمَّهَاتُ
رَّحِيمًا  فُورًاغَ كَانَ اللّهَ إِنَّ سَلَفَ قَدْ مَا إَالَّ األُخْتَيْنِ بَيْنَ تَجْمَعُواْ وَأَن أَصْالَبِكُمْ مِنْ الَّذِينَ أَبْنَائِكُمُ وَحَالَئِلُ عَلَيْكُمْ
٢٣ ُتَبْتَغُوا أَن ذَلِكُمْ وَرَاء مَّا لَكُم وَأُحِلَّ عَلَيْكُمْ اللّهِ كِتَابَ أَيْمَانُكُمْ مَلَكَتْ مَا إِالَّ النِّسَاء مِنَ وَالْمُحْصَنَات ْ 

 ).)1اآلية ... مُسَافِحِنيَ غَيْرَ مُّحْصِنِنيَ بِأَمْوَالِكُم
 

تبّين أنّ هناك ِفَرقاً من احملّرمات من النساء خترج عن حملّية           بالنظر يف هذه اآليات ي     
 )2(.الزواج، إما خروجاً دائماً، أو خروجاً مؤقّتاً بوقت خمصوص

 :نوعنيوبذلك يكون التحرمي على 
 . التحرمي املؤّبد:األّول
 . التحرمي املؤقّت:الثّاين

 
                                                 

 . ٢٤ – ٢٢آية :  سورة النساء-1
 -هــ   ٣/١٣٣٩:، ط ١/٣٨،  ح األحكام الشرعية يف األحوال الشخصـية      شراألبياين، حممد زيد،    : ُينظر -2

 .م، مطبعة النهضة بشارع عبد العزيز١٩٢٠



١٢ م يف الفقه اإلسالميالرضاع احملرِّ

كانت أسباباً ال تزول أبداً،     ولكل نوع من هذين النوعني أسبابه اليت ترتبط به، سواء أ          
 )1(.أم كانت قابلة للزوال حبكم التأقيت، كما أنّ لكل نوع منهما أقسامه اليت تندرج حتته

 
وكما جيب على الرجل أن يعرف ما ُحرَِّم عليه يف الزواج، فكذلك املـرأة مطالبـة                

جني مبعـرفة هـذه املـحّرمات من النساء علـى الرجـال؛ حىت ال يقدم أحـد الزو           
فكل من   سيما وأنّ احلرمة عامة للمكلفني مجيعاً،     ال علـى الزواج ممّن قام به مانع شرعاً،      

 )2(.احملّرمات آمثأقدم على الزواج بإحدى 
 .حيث يترتب على ذلك أحكام وآثار 

 
 

 من النوعني السابقني مع ولتحقيق هذه الغاية، سأقوم ببيان املقصود من كلٍّ 
وع اليت يشملها كل نوع، مع عرض الدليل املثِبت للتحرمي، وأختم التعريف باألقسام والفر

 ما - املعمول به يف فلسطني -كل مسألة ببيان موقف قانون األحوال الشخصية األردين 
 .أمكن

  
، وهو صنف من    "الرضاع احملرِّم يف الفقه اإلسالمي      :" وملّا كان موضوع الّدراسة    

يكون موضع اهتمامي وحبثي أكثر من غريه على سبيل أصناف احملّرمات على التأبيد، لذا س  
 .التفصيل

  

                                                 
ابن رشد، أبو الوليد أمحد بن حممد بن أمحد           .٧٠٠ – ٢/٦٩٨، حجة اهللا البالغةالدهلوي، : ُينظر -1

إبراهيم بن علي بـن يوسـف،       ،  الشريازي .٢/٢٤،بداية اجملتهد وهناية املقتصد،)بابن رشد احلفيد(الشهري
:  ابن قدامـة    . بريوت- الكتب هـ، عامل١/١٤٠٣:، ط١٦٠عماد الدين أمحد حيدر، : ، حتقيقالتنبيه

 ٦/٣٩٨عبد السالم حممد علي شاهني،      : ، ضبطه وصححه   خمتصر اخلرقي   شرح  املغين عبد اهللا بن أمحد بن حممد،     
 . ريوت ب-م، دار الكتب العلمية١٩٩٤ -هـ ١/١٤١٤: ، ط٤٠١ –
 . االعتصامر، دا٩٧، فقه النساء يف اخلطبة والزواجعثمان، حممد رأفت، : ُينظر -2



١٣ م يف الفقه اإلسالميالرضاع احملرِّ

 املطلب األّول
 احملرَّمات من الّنساء على التأبيد

  
 :تعريف احملرَّمات من النساء على التأبيد

 )1 (.)وهن الاليت ال حيلّ للرجل أن يتزّوج بإحداهن أبداً( 
  

نّ سبب التحرمي يرجع إىل صلة أل فال حتلّ أيٌّ منهّن للرجل بأيِّ حال من األحوال؛     
ـِلة       األمـومة، والــبنّوة، واألخـّوة والعمومـة،       : إنسانية ثابتة ال تقبل الزوال؛  كص

 )2(.وحنوها
 

 : أقسام احملرَّمات من النساء على التأبيد
 :أقساملدى تدّبر آيات التحرمي خبصوص الزواج، يتبّني أن احملّرمات املؤّبدة على ثالثة 

 
 .سبب الّنسباحملّرمات ب -١
 .احملّرمات بسبب الّرضاع -٢
 )3(.احملّرمات بسبب املصاهرة -٣
 

                                                 
غايـة املقصـود ِلمـن    : ( املسّمى– أحكام الزواج على املذاهب األربعة   الديريب، أبو العباس أمحد بن عمر،        -1

، دار الكتب العلمية    م١٩٨٦ -هـ  ١/١٤٠٦:، ط ١٥مصطفى عبد القادر عطا،     : ، دراسة وحتقيق  )يتعاطى العقود 
،  يف أحكام املرأة والبيت املسلم يف الشريعة اإلسـالمية         ل املُفصّ زيدان، عبد الكرمي،  : ُينظرو . بريوت–
 اخللفي، عبد العظيم بن بـدوي،       . بريوت–م، مؤسسة الرسالة ١٩٩٧ -هـ ٣/١٤١٧: ، ط٦/٢٠١

، ٢٨٧ الدين، وحممـد صـفوت الشـواريف،         حممد صفوت نور  : ، قّدم له   يف فقه السّنة والكتاب العزيز     زالوجي
 . دمياط–م، دار ابن رجب ١٩٩٥ -هـ ١/١٤١٦:ط
، الفقه اإلسـالمي وأدلّتـه    الزحيلي، وهبة،    .١٠٤، حماضرات يف عقد الزواج وآثارهأبو زهرة، : ُينظر -2
 . سورية–م، دار الفكر ١٩٨٩ -هـ ٣/١٤٠٩: ، ط٧/١٣٠
الوجيز يف فقه السـّنة والكتـاب       اخللفي،    .١/٤٠ ،شرح األحكام الشرعيةاألبياين، : ُينظر -3

 . ٢٨٧، العزيز



١٤ م يف الفقه اإلسالميالرضاع احملرِّ

 :ولكل قسم تفصيله على النحو اآليت
 

 : )1( احملّرمات بسبب النسب:القسم األّول
، دلّ عليها النص القرآين،     )2(تتنّوع احملّرمات من النسب إىل سبعة أنواع باإلمجاع        
كبنت : لت يف اسم ولد العمومة، أو ولد اخلؤولة       حترم نساء القرابة إال من دخ     : (وضابطها

 )3().اخلال واخلالةبنت العم والعمة، و
وعليه؛ حيرم على الرجل أن يتزّوج أّمه أو أخته وغريمها، ِمّمن تربطه هبـن صـلة                 

دائمة أو قرابة قريبة من أمومة وبنّوة وغريمها، وحيلّ له أن يتزّوج ابنة عمه أو عمته، كما                 
 .   ابنة خاله أو خالته أيضاًحيلّ له تزّوج

 
 : وإليك تعريف كل نوع ودليل حترميه 
 .األم وإن علت: أوالً

من  من جهة األم، أو    اسم لكل أنثى هلا عليك والدة،     ( :وضابط األم عند العلماء    
           )4().جهة األب

                                                 
اشتراك من جهة   : (القرابة القريبة، أو ذو الرحم احملّرم؛ أي صاحب قرابة ُتحّرم الزواج به، أو هو مبعىن              : النسب -1

ـ          : أحد األبوين، وذلك ضربان    ني بـين   نسب بالطول؛ كاالشتراك بني اآلباء واألبناء، ونسب بالعرض؛ كالنسب ب

 رَبُّـكَ  وَكَـانَ  وَصِـهْرًا  نَسَـبًا  فَجَعَلَـهُ  بَشَـرًا  الْمَـاء  مِـنَ  خَلَـقَ  الَّذِي  وَهُوَ:قال تعاىل). اإلخوة وبني األعمام
؛ أي جعل اإلنسانَ ذا قرابة تصله بغريه، وَعطُْف الصهر على النسـب يقتضـي               )٥٤آية  :سورة الفرقان .( قَـدِيرًا 

، ٦٩٦حممـد رضـوان الدايـة،       : ، حتقيـق   التعـاريف   املناوي، حممد عبد الرؤوف،    :ُينظر .املغايرة يف املعىن
عبد املنعم، حممود عبد الـرمحن،        . بريوت، دمشق–هـ، دار الفكر املعاصر، دار الفكر ١/١٤١٠:ط

احملمدي، علي حممـد يوسـف،       . القاهرة-، دار الفضيلة ٣/٤١١، معجم املصطلحات واأللفاظ الفقهية
 . الّدوحة-م، دار قَطري بن الفجاءة ١٩٩٤ -هـ ١/١٤١٤:، ط١٢، ة الشريعة اإلسالميأحكام النسب يف

).      هو اتفاق مجلة أهل احلل والعقد ّمن أمة حممد، يف عصر من األعصار، على حكم واقعة من الوقائع                 : (اإلمجاع -2
ـ   اآلمدي، سيف الدين أبو احلسن علي بن أيب علي بن حممد،            : ُينظر : ، ط ١/١٣٨،  ول األحكـام  اإلحكام يف أص
 .    بريوت–م، دار الفكر ١/١٩٩٧
 .١٩،  الزواجم أحكاالديريب، - 3
 .٢/٢٤، بداية اجملتهدابن رشد،  - 4
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ألن ،لدت االبن مباشرة، وأمهاهتا وإن علـون      الوالدة اليت وَ  : األم عىنمفيدخل يف   
فتشـمل األم املباشـرة     ،  )) 1 الْكِتَـابِ  أُمُّ هُـنَّ  :األم يف اللغة تعين األصل بدليل قوله تعاىل       

جّدتاك أم أمـك وأم     : لدت َمن ولدك ذكراً كان أو أنثى، ِمن ذلك        ؛ أي اليت وَ   )2 (واجلّدة
 أجدادك، سواء كن وارثات     ت، وجّدا  جّداتك ت، وجّدا أبيك، وجّدتا أمك، وجّدتا أبيك    

 )3(.أم غري وارثات
 )4(.فهؤالء حيرمن عليك؛ ألّنك جزء منهن، كما حترم أنت على جزئك 

 
فال حيل لإلنسان أن ينكح أمه أو جّدته؛ ألن العالقة الزوجية مبنية بني الـزوجني                

، ، مع ما فيها من مودة ورمحـة       على اخلضوع واالبتذال بينهما مع التعامل خبشونة أحياناً       
عالقة بني الولد وأمه على أساس االحترام واإلحسـان بعيـداً عـن             واألصل أن تكون ال   
 .  االستمتاع واالمتهان

 
 :ودليل حترمي األمهات

؛ حيث حيرم على األبناء نكاح األمهات       )) 5 ...أُمَّهَـاتُكُمْ  عَلَـيْكُمْ  حُرِّمَـتْ  :تعاىلقوله   
 .أو االستمتاع هبن

  

                                                 
 .٧آية : سورة آل عمران -1
 املوصلي، عبد اهللا بن حممود بـن مـودود،         .٤/٣٢٠، جامع البيان يف تفسري القرآنالطربي، : ُينظر -2

ــب اهللا،   .بريوت-، دار الكتب العلمية٣/٨٥حممود أبو دقيقة، :،  تعليقراالختيار لتعليل املختا حس
شرح األحكام  األبياين،    .٦/٢٠١، املفصلزيدان،   .٨٦ ، الزواج يف الشريعة اإلسالمية

 .١/٤١، الشرعية
 .١٥، أحكام الزواجالديريب،   .٦/٣٩٨،  خمتصر اخلرقيشرح املغين ابن قدامة،: ُينظر - 3
 .١٠٤، حماضرات يف عقد الزواج وآثارهأبو زهرة،  :ُينظر - 4
 .٢٣آية : سورة النساء -5
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 حّرم العّمـات واخلـاالت، وهـن أوالد         حترم اجلّدات؛ ألنّ اهللا    )1(وبداللة النص  
 )2(.اجلّدات، واجلّدات أقرب من أوالدهن، فيحرمن من باب أوىل

 .إذ إنّ املعىن املشترك بينهما هو القرابة، واجلدة أقرب من العمة أو اخلالة 
وهذه داللة النص األولوي اليت يكون فيها املسكوت عنه أوىل باحلكم من املنطوق              

مجاع العلماء على حترمي نكاح اجلّدات مهما كانت درجة قرهبن أو بعدهن            به، كما دلّ إ   
 )3(.من الرجل

فتحرم على الرجل جدته القريبة؛ كأم أمه أو أم أبيه، كما حترم عليه جدته البعيدة                
 .أيضاً؛ كجدة أمه، أو جدة أبيه

 
 .البنت وإن سفلت: ثانياً

بل االبـن، أو    ليها والدة؛ من قِ   اسم لكل أنثى لك ع    ( :وضابط البنت عند العلماء    
  )4().بل البنت، أو مباشرةمن ِق

َتها، وبنات البنني والبنـات     لب مباشرة اليت َولَدْ   بنت الصُّ : البنت معىنفيدخل يف    
 .)5(وإن نزلت درجتهن، وارثات أو غري وارثات

                                                 
هي داللة اللفظ على ثبوت حكم املنطوق به للمسكوت عنه، الشتراكهما يف معًىن، ُيدرك كـل                : (داللة النص  -1

 – كم ّمما ذكـر   ، وقد يكون املسكوت عنه أوىل باحل      )عارف باللغة اّنه مناط احلكم من غري حاجة إىل نظر واجتهاد          
تفسري النصوص يف الفقـه     صاحل ، حممد أديب،     : ُينظر  .أو مساوياً له – وُيسمى بالقياس من باب أْوىل

 . بريوت–م، املكتب اإلسالمي ١٩٩٣ -هـ ٤/١٤١٣: ، ط١/٥١٦،  اإلسالمي
نكاح  ال احلصري، أمحد،  .٦/٢٠٢، املفصلزيدان،  .١/٤٢،  األحكام الشرعيةح شراألبياين،: ُينظر -2

 . بريوت–م، دار ابن زيدون ١٩٨٦-هـ ١/١٤٠٦:ط، ٢١١، والقضايا املتعلقة به
ابـن  .     ١/٤٢،   األحكام الشـرعية   ح شر األبياين، .٣/٨٤، االختيار لتعليل املختاراملوصلي، : ُينظر - 3

شعيب األرنؤوط،  : ليق، حتقيق وتع  زاد املعاد يف هدي خري العباد     القيم، مشس الدين أبو عبد اهللا حممد بن أيب بكر،           
 .٦/٢٠٢،  املفصلزيدان،  . بريوت–م، مؤسسة الرسالة ١٩٩٧ -هـ ٢/١٤١٨: ، ط٥/١٠٩
 .٢/٢٤، بداية اجملتهدابن رشد،  - 4
 .٦/٣٩٨،  خمتصر اخلرقيشرحاملغين ابن قدامة،  .١٦، أحكام الزواجالديريب، : ُينظر - 5



١٧ م يف الفقه اإلسالميالرضاع احملرِّ

وهؤالء حيرمن عليه؛ أي حيرم عليه كل جزء منه مباشرة، أو كل جزء ّممن يتصـل                 
  )1(.هب

 كما ال حيل له أن يتزوج ابنة        القريبة،وبذلك ال حيل للرجل أن يتزّوج ابنته الصلبّية          
 .  ابنته أو ابنة ابنه؛ إذ ال ُيعقل أن ينكح املرء جزأه

 :ودليل حترمي البنات
بناته فيحرم على الرجل نكاح  ،))2...أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ عَلَيْكُمْ حُرِّمَتْ :قوله تعاىل 

                        )3(.بنص اآلية
 .فال حيل له أن يعقد على إحداهن أو يستمتع هبا 
وبداللة النص حترم بنات األبناء، وبنات البنات، حيث إنّ اهللا حّرم بنات األخ  

 )4(.نّ بنات األوالد أوىل بالتحرمي ألهنن أقربإوبنات األخت بالنص، و
 .ات األوالد أشد منه يف بنات اإلخوةفمعىن القرابة بالنسبة لبن 
وأمجعت األمة على حترمي نكاح فروع الرجل من النساء مهما كانت درجتهن يف  

 )5(.القرب أو البعد منه
 
 .األخوات: ثالثاً

 أو – األب أو األم –سم لكل أنثى شاركتك يف أحد أصليك ا:(توضابط األخ 
 )6().جمموعهما

  

                                                 
 .١٠٤، هحماضرات يف عقد الزواج وآثارأبو زهرة، : ُينظر -1
 .٢٣آية : سورة النساء -2
، ٥/١٠٥أمحد عبد العليم الربدوين، : ، حتقيقاجلامع ألحكام القرآن  القرطيب، حممد بن أمحد بن أيب بكر،        : ُينظر -3
 .٦/٢٠٢، املفصلزيدان،   . القاهرة–هـ، دار الشعب ٢/١٣٧٢: ط
 .١/٤٢، شرح األحكام الشرعيةاألبياين، : ُينظر -4
ابن  .١/٤٢، شرح األحكام الشرعيةاألبياين،  .٣/٨٥، االختيار لتعليل املختارصلي،  املو:ُينظر -5

 .٦/٢٠٢، املفصلزيدان،   .٥/١٠٩القيم، زاد املعاد، 
 .٦/٣٩٩،  خمتصر اخلرقيشرحاملغين ابن قدامة، : وُينظر  .٢/٢٤، بداية اجملتهدابن رشد،  -6



١٨ م يف الفقه اإلسالميالرضاع احملرِّ

 . ألبيه، أو أخته ألمه، أو أخته الشقيقة من أمه وأبيهفال حيل لألخ أن ينكح أخته 
 )1(.وبذلك تكون األخت هي كل أنثى َولَدها أبواك أو أحدمها 

 
 :دليل حترمي األخوات
 ))2 ...وَأَخَوَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ أُمَّهَاتُكُم عَلَيْكُمْ  حُرِّمَتْ:قوله تعاىل

 سواء كّن أخـوات شـقيقات، أو        فتدل اآلية بنّصها على حترمي نكاح األخوات      
 )3(.أخوات ألب، أو أخوات ألم، وعليه اإلمجاع

 
فالعالقة بني األخوين مبنية على الُود والتراحم، كما هو احلال يف عالقـة الَولـد                

وأمه، بينما النكاح تعتريه مباسطات وأمور تتناىف وعالقة األخّوة أو األمومة، رغم ما فيه              
 .من ُودٍّ وتراحٍم أيضاً

 
 .العّمات: رابعاً

اسم لكل أنثى هي أخت ألبيك، أو لكل ذكر له عليك : (وضابط العّمة 
 )4().والدة

: فتشمل العّمة كلّ أخت ذكٍر َولََدَك، بواسطة أو بغريها، ولو من جهة األم 
كأخت أيب األم، فهي عّمة؛ ألّنها أخت ذكر ولدك بواسطة، قريباً كان هذا اجلّد أم 

  )5(.أم غري وارثبعيداً، وارثاً 
 

                                                 
 .١٧، أحكام الزواجالديريب، : ُينظر -1
 .٢٣آية : النساءسورة  -2
.     ٣/٨٥،  االختيار لتعليل املختـار   املوصلي،   .٤/٣٢٠، جامع البيان يف تفسري القرآن الطربي، :ُينظر -3

ــدان ،  .٥/١٠٩، زاد املعادابن القيم،  .١/٤٢، شرح األحكام الشرعيةاألبياين،  ــلزي ، املفص
٦/٢٠٤. 
 .٢/٤٢، بداية اجملتهد ابن رشد، - 4
 .٦/٣٩٩،  خمتصر اخلرقيشرحاملغين ابن قدامة،  .١٨،  أحكام الزواج،الديريب: ُينظر - 5



١٩ م يف الفقه اإلسالميالرضاع احملرِّ

مبعىن أنّ العّمة قد تكون أختاً ألبيك، وقد تكون أخت ذكر َولََدك بواسطة؛  
كجدك ألبيك الذي ولدك بواسطة أبيك، أو جدك ألمك حيث َولََدك بواسطة أمك، فال 

 .  حيلّ التناكح بني الرجل وعمته مهما كانت درجة قرهبا أو بعدها
 :ودليل حترمي العمات

حيث دلّت اآلية ).)1 ...وَعَمَّاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ أُمَّهَاتُكُم عَلَيْكُمْ حُرِّمَتْ :قوله تعاىل 
على حترمي نكاح العّمات على الرجل، ويدخل يف التحرمي عّمة األب واجلّد وإن عال، وعّمة األم 

 )2(.واجلّدة وإن علت، وعلى ذلك دلّ إمجاع العلماء
 .تاخلاال: خامساً
 )3().اسم ألخت أّمك، أو أخت كل أنثى هلا عليك والدة:(وضابط اخلالة 
فاخلالة إّما أن تكون أختاً ألمك اليت َولََدتك، أو تكون أختاً جلدتك من أمك،  

 .   اليت هلا عليك والدة عن طريق أمك
وقد تكون اخلالة من جهة األب، وهي أخت أم أبيك، فهي خالتك؛ ألهنا أخت  
 )4(.دتك بواسطةأنثى ول

 : ودليل حترمي اخلاالت
بنص ) .)5... وَعَمَّـاتُكُمْ وَخَـاالَتُكُمْ    وَأَخَوَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ أُمَّهَاتُكُم عَلَيْكُمْ حُرِّمَتْ  :قوله تعاىل  

 )6(.اآلية حيرم على الرجل نكاح خاالته، وأمجع العلماء على ذلك
 .ألن للخالة مكانةً مبرتلة مكانة األم 

                                                 
 .٢٣آية : سورة النساء - 1
.      ٣/٨٥،  االختيار لتعليل املختـار   املوصلي،   .٤/٣٢٠، جامع البيان يف تفسري القرآن الطربي، :ُينظر - 2

، املفصــلزيــدان،  .٥/١٠٩، زاد املعاد ابن القيم،  .١/٤٢، شرح األحكام الشرعيةاألبياين، 
٦/٢٠٤. 
 .٢/٢٤، بداية اجملتهدابن رشد،  - 3
 . ١٨، أحكام الزواجالديريب،  .١٠٨ /٥، اجلامع ألحكام القرانالقرطيب، : ُينظر - 4
 . ٢٣آية : سورة النساء - 5
ــلي،  .٥/١٠٨، اجلامع أحكام القرآنالقرطيب، : ُينظر - 6 ــار املوص ــل املخت ــار لتعلي  .         ٣/٨٥، االختي

 .٦/٢٠٤، املفصلزيدان،  .١/٤٢، شرح األحكام الشرعيةاألبياين، 



٢٠ م يف الفقه اإلسالميالرضاع احملرِّ

 .بنات األخ:  سادساً
بـل  بل أمها أو من قِ    اسم لكل أنثى ألخيك عليها والدة من قِ       :(وضابط بنت األخ    

 )1().أبيها مباشرة
أي أن بنت األخ إّما أن تكون ابنة ألخيك مباشرة؛ أي االبنة الصلبية، أو تكـون                 

 .امن ِقَبل أمها وإن سفلت؛ أي ابنة زوج أخيك أو ابنة بنتها أو ابنة ابنه
فكل امرأة انتسبت إىل أخ بوالدة، من أي جهة كان األخ سواء أكان شقيقاً، أم                

 )2(.أخاً من أب، أو أخاً من أم، فهي بنت أٍخ حمّرمة، وإن سفلت
 : ودليل حترمي بنات األخ
ــاىل ــه تع ــيْكُمْ حُرِّمَــتْ  :قول ــاتُكُم عَلَ ــاتُكُمْ أُمَّهَ ــوَاتُكُمْ وَبَنَ ــاتُكُمْ  وَأَخَ ــاالَتُكُمْوَ وَعَمَّ                 وَبَنَــاتُ خَ

  ).) 3... األَخِ
حيث حيرم بالّنص الصريح نكاح بنات األخ من مجيع اجلهات، وبنات أوالده وإن              

 )4(.سفلن، وهذا األمر باإلمجاع
 .بنات األخت: سابعاً

اسم لكل أنثى ألختك عليها والدة مباشرة أو من ِقبل أمها           :(وضابط بنت األخت   
 )5(). ِقبل أبيهاأو من

 .أي بنت األخت مباشرة، أو ابنة بنت األخت، أو ابنة ابن األخت 
فكل امرأة انتسبت إىل أخت بوالدة، من أّي جهة كانت األخت شقيقةً، أم مـن                

 )6(.أب، أم من أم، فهي بنت أخت حمّرمة، وإن سفلت
                                                 

 .٢/٢٤، بداية اجملتهدابن رشد،  -1
 ابــن قدامــة، .١٨، أحكام الزواجالديريب،  .٥/١٠٨، اجلامع ألحكام القرآنالقرطيب، : ُينظر -2

 .٩٨، فقه النساء يف اخلطبة والزواجعثمان،   .٦/٣٩٩،  خمتصر اخلرقيشرحاملغين 
 .٢٣آية : سورة النساء -3
شرح األبياين،   .١٨، أحكام الزواجالديريب،  .٥/١٠٨، اجلامع ألحكام القرآنالقرطيب، : ُينظر -4

 .٢٠٥ – ٦/٢٠٤، ملفصلزيدان، ا .٥/١٠٩، زاد املعادابن القيم،   .١/٤٢، األحكام الشرعية
 .٢/٢٤، بداية اجملتهدابن رشد،  -5
 .٦/٣٩٩،  خمتصر اخلرقيشرح، املغين ابن قدامة .١٨، أحكام الزواجالديريب، : ُينظر -6



٢١ م يف الفقه اإلسالميالرضاع احملرِّ

 :ودليل حترمي بنات األخت
 وَبَنَـاتُ  األَخِ وَبَنَـاتُ  وَعَمَّـاتُكُمْ وَخَـاالَتُكُمْ    وَأَخَـوَاتُكُمْ  وَبَنَـاتُكُمْ  هَاتُكُمأُمَّ عَلَيْكُمْ حُرِّمَتْ:قوله تعاىل  
 )2(. نكاح بنات األخت مهما نزلن، وعلى ذلك أمجع العلماء فيحرم).)1...األُخْتِ

 
 :)3(وخالصة هذه األنواع أّنه حيرم على الرجل بالقرابة نكاح اآلتية

 . األم، وأمهاهتا وإن علون: وتتمثل يفاألصول، -١
 .البنات، وبنات البنات، وبنات األبناء وإن نزلن:  وتتمثل يفالفصول، -٢
 .اإلخوة واألخوات وأبنائهم:  وتتمثّل يفاألول،فصول األصل  -٣
العمات، واخلـاالت،   : الفصل األول من كل أصل بعد األصل األول، ويتمثّل يف          -٤

 )4(.وعمات األم وخاالهتا، وعمات األب وخاالته
 
وبناًء على ما سبق، حيرم على الرجل كل ذات قرابة قريبة، وِحيلُّ له نكاح قريباته                

 : املذكورات سابقاً الاليت ورد النص بتحرمي نكاحهن، فيحل له نكاحالنسب عدامن 
 :ويدل على ذلك، وغريهنبنت العمة واخلالة، وبنت العم واخلال، 

، حيث أخرب ))5 .....ذَلِكُـمْ  وَرَاء مَّا لَكُم أُحِلَّوَ : أنواع احملرماتذكرقوله تعاىل بعد  
 )6(.اهللا سبحانه أنه أحلّ غري احملّرمات املذكورات

                                                 
 .٢٣آية : سورة النساء - 1
.      ٣/٨٥،  االختيار لتعليل املختـار   املوصلي،   .٤/٣١٩، جامع البيان يف تفسري القرآن الطربي، :ُينظر - 2

 .٢٠٥ – ٦/٢٠٤،  املفصلزيدان، .١/٤٢، شرح األحكام الشرعيةاألبياين، 
ا قاصرة على الذكر، بل تشمل الذكر واألنثى، فكما حيرم على الرجل أن يتـزوج بأصـوله                 ليست احلرمة هن   -3

األبياين، : ُينظر .وفصوله وغريمها، فكذلك حيرم على املرأة التزوج بأصوهلا وفروعها، وكذلك األمر يف اِحلل
 .٤٣ – ١/٤٢، شرح األحكام الشرعية

 .٤٢٣، سالميةاملقاصد العامة للشريعة اإلالعاِلم، : ُينظر - 4
 .٢٤آية : سورة النساء - 5
.      ٣/٨٥،  االختيار لتعليل املختـار   املوصلي،   .٥/١٠، جامع البيان يف تفسري القرآنالطربي، : ُينظر - 6

 .٦/٢٠٥، ل املفصزيدان،  .١٩،  الزواجم أحكاالديريب،



٢٢ م يف الفقه اإلسالميالرضاع احملرِّ

يَمِينُكَ  يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَت            :وقوله تعاىل  
  خَالَاتِــكَ اللَّــاتِي هَــاجَرْنََوَبَنَــاتِ خَالِــكَ وَبَنَــاتِ   عَلَيْــكَ وَبَنَــاتِ عَمِّــكَ وَبَنَــاتِ عَمَّاتِــكمِمَّــا أَفَــاء اللَّــهُ

  ).)1...مَعَكَ

 فاألصل أن ما يثبت له، يثبت ألمته ما         - -فاآلية وإن كان اخلطاب فيها للنيب      
  )2(.مل يرد دليل اخلصوص على ذلك

 
  بسبب النسبموقف القانون من احملرمات

من قانون األحوال الشخصية األردين احملّرمات بسبب القرابة، ) ٢٤(بّينت املادة  
 : ونصها

 :حيرم على التأبيد تزّوج الرجل بامرأة ذات رحم حمّرم منه، وهن أربعة( 
 .أّمه وجّداته  -١
 .بناته وحفيداته، وإن نزلن  -٢
 .أخواته، وبنات إخوته وبناهتن، وإن نزلن  -٣
 )3(.)االتهعّماته وخ  -٤

 
  .فما وراء ذلك يكون حالالً

                                                 
 .٥٠آية : سورة األحزاب - 1
الفقه اإلسالمي  الزحيلي،   .٦/٢٠٥، املفصلزيدان،  .١/٤٢، شرح األحكام الشرعيةاألبياين، : ُينظر - 2

 .٧/١٣١، وأدلته
م، ١٩٩٧ -هــ   ١/١٤١٧: ، ط ١/١٠٠،   قانون األحوال الشخصية   ح شر  علي، دالسرطاوي، حممو : ُينظر -3

ـ  األشقر، عمر سليمان عبد اهللا،     . عمان-دار الفكر للنشر والتوزيع  يف شـرح قـانون األحـوال        ح الواض
 . عمان–م، دار النفائس للنشر والتوزيع ١٩٩٧ -هـ ١/١٤١٧: ط، ١١٩، الشخصية األردين



٢٣ م يف الفقه اإلسالميالرضاع احملرِّ

 :)1(احملّرمات بسبب املصاهرة: القسم الثاين
وهن الاليت يكون سبب حرمتهن النكاح؛ حيث حترم بعض من هلن عالقة بـاملرأة       

 )2(.على الرجل، أو مبن له عالقة بالرجل
 

 :واحملّرمات بسبب املصاهرة أربعة أنواع هي
 .، وإن عال*زوج األصل: أوالً

زوجة األب اليت عقد عليها عقد النكاح الصحيح، سواء دخل هبا أم    :(واملقصود هبا 
 .، ويدخل يف ذلك مزنية األب أيضاً )3( )مل يدخل

امرأةَ األب، وامرأة اجلّد من جهة األب، وامرأة اجلّد مـن           : فتشمل زوُج األصل  
 األب وإن عال علـى      جهة األم، قرب اجلّد أم بعد، وارثاً أم غري وارث، فتحرم منكوحة           

 )4(.االبن، سواء حصل الدخول أم مل حيصل
 :ودليل حترمي زوج األصل

 وَسَـاء  وَمَقْتًـا  فَاحِشَـةً  كَـانَ  إِنَّـهُ  سَـلَفَ  قَـدْ  مَا إِالَّ النِّسَاء مِّن آبَاؤُكُم نَكَحَ مَا تَنكِحُواْ وَالَ :قوله تعاىل 
 ).)5  سَبِيالً

                                                 
.  َمن كان من أقارب الزوج أو الزوجـة : ؛ أي تزّوج إليهم، والصهر مبعىن املصاهرة"صاهر"مصدر : املصاهرة - 1

: ُينظر.     لزواجالقرابة الناشئة بسبب ا   : وعليه تكون املصاهرة  . والصهر ما حيل لك نكاحه من القرابة وغري القرابة        
 عبد املـنعم،    . بريوت-،  دار القلم ٣٧٢،   الصحاحر خمتاالرازي، حممد بن أيب بكر بن عبد القادر،

 . يف احلاشية٢٧،   الزواجم أحكاالديريب،  .٣/٢٩٧ ، ٢/٣٩٤،  املصطلحات واأللفاظ الفقهيةممعج
 .٦/٢٠٨، ل املفصزيدان، - 2
ــر  . األصل والفرع بني أن يكون من نسب أو من رضاعأمجع الفقهاء على أنه ال فرق يف  * ــن : ُينظ اب

 .٢٩، أحكام الزواجالديريب،  .٦/٤٠١،  خمتصر اخلرقيشرحاملغين قدامة، 
 .٦/٢١٩،املفصلزيدان، - 3
 شـرح املغين  ابن قدامة،     .١٦٠، التنبيه، الشريازي .٢/٢٥، بداية اجملتهدابن رشد، : ُينظر - 4

: ، حتقيق التوضيح يف اجلمع بني املقنع والتنقيح     الشويكي، أمحد بن حممد بن أمحد ،         .٦/٤٠٠، خمتصر اخلرقي
 . مكة–م، املكتبة املكية ١٩٩٧ -هـ ١/١٤١٨: ، ط٢/٩٦٥ناصر بن عبد اهللا بن عبد العزيز امليمان، 

 .٢٢آية : سورة النساء - 5



٢٤ م يف الفقه اإلسالميالرضاع احملرِّ

تدل بنصها على حترمي تزّوج من كانت زوجـة          أنّ هذه اآلية     :ووجه االستدالل  
لألب بعد وفاة األب أو تطليق زوجته سواء بالدخول بالزوجة أم بالعقد عليها ومفارقتها              

 )1(.قبل الدخول، ولفظ اآلباء يتناول اآلباء واألجداد كما سبق بيانه
 )2(.هذا، وانعقد اإلمجاع على حترمي زوجات األجداد وإن علوا

تحرمي أصول هذه املرأة أو فروعها من رجل سابق، فال حيرمن على            وال يدخل يف ال   
 )3(.األبناء

 )4(.وإنّ نكاح زوجات اآلباء من أفحش الفواحش اليت كانت يف اجلاهلية وأمقتها
فيكون حترمي تزّوج االبن بزوجة أبيه إكراماً هلا، إذ هي مبرتلة األم؛ حىت ال توطـأ                

 .مبعد أبيه كما كان شائعاً قبل اإلسال
 

 .زوجة الفرع، وإن نزل: ثانياً
زوجة االبن اليت عقد عليها عقد النكاح الصحيح، سواء دخل هبا           ( :واملقصود هبا 

 )5().أم مل يدخل
ـ   ابن االبن  ة، وحليل  زوجته ي؛ أ حليلة االبن :وتشمل زوجة الفرع    ابـن   ة، وحليل

 كان  ء، وسوا ليها أدخل الفرع بزوجته أم كان ذلك مبجرد العقد ع         ء، سوا البنت وإن نزلوا  
 )6(.الفرع وارثاً أم غري وارث

                                                 
.      ١٠٩،  رات يف عقد الزواج وآثـاره     حماضأبو زهرة،    .٥/١٠٣، اجلامع ألحكام القرآنالقرطيب، : ُينظر - 1

 .١/٤٥، شرح األحكام الشرعيةاألبياين، 
حماضرات يف  أبو زهرة،    .٢٨، أحكام الزواجالديريب،  .٥/١١٤، زاد املعادابن القيم، :ُينظر - 2

 .١٠٩، عقد الزواج وآثاره
 .٩٥، الزواج يف الشريعة اإلسالميةحسب اهللا، : ُينظر - 3
 .٥/١٠٥، اجلامع ألحكام القرآن، القرطيب: ُينظر - 4
 .٢٩،  أحكام الزواجالديريب، - 5
 شـرح  املغين   ابن قدامة،  .٢٩،  الزواجم أحكاالديريب، .٢/٢٥، بداية اجملتهدابن رشد، : ُينظر - 6

 .٦/٤٠٠، خمتصر اخلرقي



٢٥ م يف الفقه اإلسالميالرضاع احملرِّ

فتحرم حليلة الفرع على أصوله مبجرد العقد، إذا طلقها الفرع أو مات عنها قبـل               
  )1(.الدخول

 : ودليل حترمي زوجة الفرع
 :تعـاىل  وذلك عطف على قوله ...أَصْالَبِكُمْ مِنْ الَّذِينَ أَبْنَائِكُمُ وَحَالَئِلُ : قوله تعاىل

ُأُمَّهَاتُكُم عَلَيْكُمْ رِّمَتْح....)2( 
على آبائه، سواء أكـان االبـن        – مبجرد العقد عليها   –حيث حترم زوجة االبن     

صلبياً أم من الرضاع، وإمنا ذكر األصالب يف اآلية إلسقاط اعتبار التبين؛ فيكون هذا القيد               
  )3(. على املتبننينإلخراج زوجات األبناء بالتبين، حيث ال حيرم

 .وهذا األمر قبل القول بإبطال التبين      
  * )4(.وثبت التحرمي باإلمجاع لزوجة ابن االبن، وزوجة ابن البنت، وإن نزل

 
 .أصول زوجه من اإلناث، وإن علون: ثالثاً

 )5().أمها وأم أمها، وأم أبيها: أمهات زوجته؛ أي:( ويقصد هبن
نسب أو رضاع، قريبـة أو بعيـدة،        : نحيث إن من تزوج امرأة، حرم عليه كل أم هلا م          

 )6(.مبجرد العقد على ابنتها

                                                 
 .٢٩، أحكام الزواجالديريب، : ُينظر - 1
 .٢٣آية : سورة النساء - 2
ــاين،  .٥/١١٤، اجلامع ألحكام القرآن القرطيب،: ُينظر - 3 ــرعية األبي ــام الش ــرح األحك .          ١/٤٥،ش

 .٢١٨ – ٦/٢١٧، ل املفصزيدان،
 .٢٩، أحكام الزواجالديريب،  .٣/٨٥،  املختارلاالختيار لتعلياملوصلي، : ُينظر - 4
 امـرأةً، ويتـزوج                          نّ فروع الزوجة وأصوهلا ال حترم على أصول الزوج وفروعه؛ فيجـوز أن يتـزوج رجـل                إ *

 .١/٤٥، شرح األحكام الشرعيةاألبياين، : ُينظر  .ابنه أو أبوه أمها أو بنتها من غريه
 .٦/٢٠٨، املفصلزيدان،  - 5
.      ٦/٣٩٩،   خمتصـر اخلرقـي    شرحاملغين  ابن قدامة،     .٥/١١٢، اجلامع ألحكام القرآنالقرطيب،  -6

 .١/٤٤، الشرعيةشرح األحكام األبياين، 



٢٦ م يف الفقه اإلسالميالرضاع احملرِّ

 كما ال حيل    – مبجرد العقد على ابنتها      –فمن تزّوج امرأة، فال حيلّ له تزّوج أمها         
 .له التزّوج جبّدة زوجه ألبيها أو أمها

 : ودليل حترمي أصول زوجه
 عَلَـيْكُمْ  حُرِّمَـتْ  :تعـاىل بـالعطف علـى قولـه        ..نِسَآئِكُمْ وَأُمَّهَاتُ :قوله تعاىل 

 ).)1...أُمَّهَاتُكُم
حيث أثبت النص حرمة تزوج أم الزوجة مبجرد العقد على ابنتها، وتدخل اجلدات             

 )2(.يف أصول الزوجة
 على حترمي كل أصول زوجه من اإلناث بالعقد على           أكثر أهل العلم   مجاعإوانعقد  

كي اخلالف عن علي بن أيب طالب الذي  دون الفصل بني املدخول هبا وغريها، وح      ،  الفرع
 .)3(اشترط الدخول بالبنت حىت حترم األم

 
 .فروع الزوجة، وإن نزلن: رابعاً

ابنة امرأة الرجل من غريه، فهي ربيبة؛ ألن زوج         :( أي الربائب، واملقصود بالربيبة   
 )4().أمها يربيها

ا من نسب أو كل بنت المرأة الرجل من غريه، سواء كانت بنته: وتشمل الربيبة
بشرط  –  يف ِحجره أو يف غري ِحجره–بة أو بعيدة، وارثة أو غري وارثة رضاع، قري

  )5(.دخول الزوج بأمها

                                                 
 .٢٣آية : سورة النساء - 1
 .٦/٣٩٩،  خمتصر اخلرقيشرحاملغين ابن قدامة،  .٣/٨٥، االختيار لتعليل املختاراملوصلي، :  ُينظر- 2
زاد ابن القيم،    .١/٤٤، شرح األحكام الشرعيةاألبياين،   .٢٧، ، أحكام الزواجالديريب - 3

 .١١١،  عقد الزواج وآثارهحماضرات يفأبو زهرة، .    ٥/١١٠، املعاد
 .٥/١١٢، اجلامع ألحكام القرآنالقرطيب،  - 4
 .٦/٣٩٩،  خمتصر اخلرقيشرح املغين ابن قدامة،:  ُينظر- 5



٢٧ م يف الفقه اإلسالميالرضاع احملرِّ

 :ودليل حترمي فروع الزوجة
 

 بِهِـنَّ  دَخَلْـتُم  اْتَكُونُو لَّمْ فَإِن بِهِنَّ دَخَلْتُم الالَّتِي نِّسَآئِكُمُ مِّن حُجُورِكُم فِي الالَّتِي وَرَبَائِبُكُمُ :قوله تعاىل 
 )1(....أُمَّهَاتُكُم عَلَيْكُمْ حُرِّمَتْ :وذلك عطف على قوله تعاىل...) عَلَيْكُمْ جُنَاحَ فَالَ

 على حترمي ابنة الزوجة؛ أي الربيبة، على زوج أمها شريطة دخول            ت اآلية حيث دل 
 )2(. الفقهاءالزوج بأمها، سواء كانت الربيبة يف احلجر أم مل تكن، وهذا عند أغلب

 
 .فإذا مل يدخل بأم الربيبة، وفارقها، جاز له نكاح ابنتها

 اعتبار هلـذا القيـد يف       ، فال  جرى جمرى الغالب ال الشرط     د، فق وأما ذكر احلجر  
 .فتحرم الربيبة على زوج أمها سواء كانت يف حجره أم ال، )3(مفهوم املخالفة

 
حلجر، مل يـذكر عنـد نفـي        اكما أن الوصف املذكور يف التحرمي؛ بكوهنا يف         

 اكتفى يف اإلحـالل     ث، حي ))4...عَلَـيْكُمْ  جُنَاحَ فَالَ بِهِنَّ دَخَلْتُم تَكُونُواْ لَّمْ فَإِن : فقالالدخول؛  
 : ان يقولكَ، ملا اكتفى بنفي الدخول، بل لَاًبنفي الدخول، ولو كان احلجر شرط

                                                 
 .٢٣آية :  سورة النساء- 1
.               ٥/١١٢،  اجلامع ألحكام القرآن  القرطيب،    .٤/٣٢١، جامع البيان يف تفسري القرآنالطربي،  -2

 .١/٤٣،شرح األحكام الشرعيةاألبياين، 
، وذلك النتفاء قيد مـن  )ما يكون مدلول اللفظ يف حمل السكوت خمالفاً ملدلوله يف حمل النطق   : (مفهوم املخالفة  -3

تفسري صاحل،   .٣/٤٩ اإلحكام يف أصول األحكام، اآلمدي، :ُينظر  .القيود املعتربة يف هذا احلكم
  .١/٦٦٥،النصوص

أال يكـون ذكـر     : ؛ منها ، فإن له شروطاً   معترباً – وُيسمى دليل اخلطاب     –لفة  وحىت يكون مفهوم املخا   
 به  د الغالب كون الربائب يف حجور أزواج أمهاهتن؛ فقيّ        ن آية الربيبة، فإ   يالقيد يف النص قد خرج خمرج الغالب؛ فف       

تأكيد " اليت يف حجوركم    ال" ، فقيد    حالالً نلذلك، ال ألن حكم الاليت لسن يف احلجور خبالفه، فيكون الزواج هب           
 .١/٦٧٨، املصدر نفسه: ُينظر.      للوصف ال شرط للحكم

 .٢٣آية : سورة النساء - 4



٢٨ م يف الفقه اإلسالميالرضاع احملرِّ

 *)1(.ح عليكمفإن مل تكونوا دخلتم هبن، ولسن يف حجوركم، فال جنا
 وبنت ابن الربيبة، وبنت الربيب؛ ألهنا من بنات أوالد          الربيبة،ومن هنا حترم بنت      

 )2(.زوجته، فهي ربيبته بواسطة

                                                 
حماضـرات يف عقـد      أبو زهرة،   .٤٤ -١/٤٣، شرح األحكام الشرعية األبياين،: ُينظر - 1

 .١١١، الزواج وآثاره
هل يقومان مقام الدخول احلقيقي عند اشـتراط        حكم اللمس أو النظر بشهوة، ف     : هناك العديد من الفرعيات؛ مثل    *

 لتترتب عليه اآلثار؟، وغري ذلك، حيث ال جمال لبحثها          الدخول كما يف الربيبة؟، وهل ال بد أن يكون الوطء حالالً          
 .٢/٢٥، بداية اجملتهدابن رشد، : ُينظر .هنا
 .٣٢، أحكام الزواجالديريب، : ُينظر - 2



٢٩ م يف الفقه اإلسالميالرضاع احملرِّ

 :ج املرأةوميكن القول بأن الرجل إذا تزّو
 

 .جرد العقد عليها حيرم عليها أصوله وفروعه، مب-قهاء باتفاق الف-١
 . وفروعها بالدخول هباالعقد،وهلا مبجرد  حيرم عليه أص- باتفاق الفقهاء-٢
 )1 (.البنات العقد على البنات حيرم األمهات، والدخول باألمهات حيرم :وضابط ذلك     
 )2(. وال حترم أصوله وال فروعه على أصوهلا وال على فروعها-٣     

 
 

 موقف القانون
 

ت بطريق املصاهرة، من قانون األحوال الشخصية األردين احملرما) ٢٥(بينت املادة 
 :ونصها

 
 :حيرم على التأبيد تزّوج الرجل بامرأة بينه وبينها مصاهرة، وهي على أربعة أصناف( 

 .زوجات أوالد الرجل، وزوجات أحفاده  -١
 .أم زوجته وجّداهتا مطلقاً  -٢
 .زوجات أيب الرجل، وزوجات أجداده  -٣
 .ربائبه؛ أي بنات زوجته، وبنات أوالد زوجته  -٤

 )3().نف الرابع الّدخول بالزوجاتويشترط يف الص
 

                                                 
 .٣/٨٥، تعليل املختاراالختيار ل املوصلي، : ُينظر -1
الواضح يف شرح قانون األحـوال      األشقر،    .٩٨، الزواج يف الشريعة اإلسالميةحسب اهللا، : ُينظر -2

 .١٢٣، الشخصية األردين
 الواضح يف شرح قانون األحـوال       األشقر، .١/١٠٢، شرح قانون األحوال الشخصيةالسرطاوي،  -3

 . ١٢١– ١٢٠، الشخصية األردين



٣٠ م يف الفقه اإلسالميالرضاع احملرِّ

 :احملّرمات بسبب الّرضاع :القسم الثالث
 

أمه، وابنته، وأخته، وبنات    : حيرم بالرضاع كل ما حيرم بالنسب واملصاهرة؛ وهن       
  )1(.إخوته وأخواته، وعمته، وخالته، وأم امرأته وابنتها، وامرأة أبيه، وامرأة ابنه

 
لطفل أو الطفلة اليت رضعت منها، فتحرم هي علـى          حيث تغدو املرِضعة مبثابة أم ا     

الطفل كما حيرم عليه بناهتا وأخواهتا وعّماهتا وخاالهتا وبنات أبنائها وبنات بناهتا، وحيـرم              
 وأعمامها وأخواهلا، كما حيـرم علـى        وإخوهتاعلى الطفلة أبو املرِضعة وزوجها وأبناؤها       
 .الرضيع َمن َرضع معه من غري أبناء املرِضعة

 
ام يف حيـاة     ونظرهتم إىل هذا املوضوع اهل      موقف فقهاء املسلمني   ا، أمّ وهذا بإجياز 

موضوع الرسالة الذي سأفصل القول فيه، وذلك بعد عرض مـوجز           الفرد واجملتمع، فهذا    
 .ألنواع احملرمات على التأقيت؛ البتناء بعض مسائل الرسالة عليها

                                                 
 .١/٤٦، شرح األحكام الشرعيةبياين، األ: ُينظر -1



٣١ م يف الفقه اإلسالميالرضاع احملرِّ

 املطلب الثاين
 .يتاحملرمات من النساء على التأق

 
 :تعريفها

 )1(.)هن الالئي كان سبب التحرمي فيهن يقبل الزوال، فيزول التحرمي بزواله(
 .فال حيل الزواج بإحداهن إال إذا زال السبب العارض

 
 :أقسامها

 :يأيتتتنوع احملرمات على التأقيت إىل عدة أنواع، أبّينها فيما 
 

 .زوجة الغري، واملعتدة من غريه: أوالً
الرجل أن يتزوج امرأة غريه؛ حفظاً لألنساب، ومنعاً من التعدي          حيث حيرم على    

على حقوق الزوج األول، وكذلك ال جيوز له أن يتزوج املعتدة من غريه سواء أكانـت                
 )2(. وفاة، لئال خيتل النظامممعتدة من طالق أ

 .فإذا انقضت العدة، جاز التزوج هبا
 

 :ودليل حترمي نكاح زوجة الغري، واملعتدة
 :عطفاً على قوله تعـاىل ...أَيْمَـانُكُمْ  مَلَكَـتْ  مَـا  إِالَّ النِّسَاء مِنَ وَالْمُحْصَنَاتُ : تعاىلقوله

ْأُمَّهَاتُكُم عَلَيْكُمْ حُرِّمَت....)3( 
 )4(.حيث دلت اآلية على حترمي نكاح زوجات الغري

                                                 
 .٦/٢٧٨، املفصلزيدان،   .١٢٦، حماضرات يف عقد الزواج وآثارهأبو زهرة،  - 1
 .٥٢ – ١/٥١، شرح األحكام الشرعيةاألبياين، : ُينظر - 2
 .٢٤ -٢٣آية : سورة النساء - 3
 .٥/٢، جامع البيان يف تفسري القرآنالطربي، : ُينظر - 4



٣٢ م يف الفقه اإلسالميالرضاع احملرِّ

؛ حيث دلت اآليـة    )) 1 ...أَجَلَـهُ  الْكِتَـابُ  غَيَبْلُ حَتَّىَ النِّكَاحِ عُقْدَةَ تَعْزِمُواْ وَالَ :وقوله تعاىل 
 )2(.على حترمي عقد النكاح على املعتدة حىت تنقضي عّدهتا من الغري

 
 موقف القانون

حيرم العقـد    (:من قانون األحوال الشخصية األردين ما نصه      ) ٢٧(جاء يف املادة    
 )3().على زوجة آخر ومعتدته

 
 .املطلَّقة ثالثاً: ثانياً

، وال أن يتزوجهـا بعقـد       وز للمسلم أن يستمر يف زواجه ممن طلقها ثالثاً        فال جي  
ومهر جديدين، إال أن تتزوج من آخر ويدخل هبا مث يطلقها باختياره، وتنتـهي عـدهتا،                

 )4(.فيحل لألول الزواج منها ثانية، والفرقة كما حتصل بالطالق حتصل بالوفاة
 
 :دليل حترمي املطلقة ثالثاًو

 أَن عَلَيْهِمَـا  جُنَـاحَ  فَـالَ  طَلَّقَهَـا  فَـإِن  غَيْـرَهُ  زَوْجًـا  تَـنكِحَ  حَتَّىَ بَعْدُ مِن لَهُ تَحِلُّ فَالَ طَلَّقَهَا فَإِن : تعاىل قوله        

  ).)5...يَتَرَاجَعَا
 ذلك ن، ويكو واملقصود بالنكاح هنا من الزوج الثاين أن يدخل هبا دخوالً صحيحاً           
 )6(.باجلماع

                                                 
 .٢٣٥آية : ةسورة البقر - 1
 .٦/٢٩٦،  املفصلزيدان، .٢/٥٢٧، جامع البيان يف تفسري القرآن الطربي، : ُينظر - 2
 .١٢٨، الواضحاألشقر،  .١/١١٦، شرح قانون األحوال الشخصيةالسرطاوي،  - 3
 .١٢٦، حماضرات يف عقد الزواج وآثارهأبو زهرة،  .٢/٢٤، بداية اجملتهدابن رشد، : ُينظر - 4
 .٢٣٠آية : بقرةسورة ال - 5
.     ١/٥٤،  شرح األحكام الشـرعية   األبياين،   .١٤٨ – ٣/١٤٧، اجلامع ألحكام القرآنالقرطيب، : ُينظر - 6

 .٢٨٩،  الوجيزاخللفي،



٣٣ م يف الفقه اإلسالميالرضاع احملرِّ

 ونموقف القان
حيرم على من    (:من قانون األحوال الشخصية األردين ما نصه      ) ٣٠(جاء يف املادة    

طلق زوجته ثالث مرات متفرقات يف ثالثة جمالس أن يتزوج هبا إال إذا انقضت عدهتا               
 )1().من زوج آخر دخل هبا

 
 
 :احملرمات باجلمع، وهن : ثالثاً
 

مع بني أختني يف الزواج؛ ألن أخـت        ؛ فال جيوز للرجل أن جي      اجلمع بني األختني   -١     
 )2(.زوجته ال حتل له إال بعد وفاة زوجته أو طالقها وانتهاء عدهتا منه

 
 :ودليل حترمي اجلمع بني األختني

 عَلَـيْكُمْ  حُرِّمَـتْ  : عطفـاً علـى قولـه      ...األُخْتَـيْنِ  بَـيْنَ  تَجْمَعُـواْ  وَأَن  :قوله تعاىل  
 )4(. رضاعمتا من نسب أسواء كان) )3...أُمَّهَاتُكُم

 
؛  وخالتها، أو املرأة وابنة أخيها أو ابنة أختهاةوعمتها، واملرأاجلمع بني املرأة  -٢
 )5(. لتقطيع األرحام ونشر العداوةمنعاً

                                                 
 .١٣٠، الواضحاألشقر،  .١/١١٦، شرح قانون األحوال الشخصيةالسرطاوي،  - 1
 .١/٤٨، شرح األحكام الشرعيةاألبياين، : ُينظر - 2
 .٢٣آية : ة النساءسور - 3
 .٤٢ ،أحكام الزواجالديريب،  .٥/١١٧، اجلامع ألحكام القرآنالقرطيب، : ُينظر - 4
 .١/٤٨، شرح األحكام الشرعيةاألبياين، : ُينظر - 5



٣٤ م يف الفقه اإلسالميالرضاع احملرِّ

 : ودليل حترمي اجلمع بني املرأة وعمتها أو خالتها
؛ ألن  )1("اال ُيجمع بني املرأة وعمتها، وال بني املرأة وخالته        ":  قول الرسول 

 )2(.يف اجلمع بني احملارم قطيعة للرحم

  :النوعني السابقنيحترمي وضابط 
 )3(.حيرم اجلمع بني كل امرأتني أيتهما قُّدرت ذكراً، حرمت عليه األخرى 

 
 

 موقف القانون
، )٣١(وضع قانون األحوال الشخصية ضابطاً هلذين النوعني من احملرمات يف املادة           

 :   اليت جاء فيها
حيرم اجلمع بني امرأتني بينهما حرمة النسب أو الرضاع، حبيث لـو فرضـت              ( 

 )4(.)واحدة منهما ذكراً، مل جيز نكاحها مع األخرى
 

؛ فال جيوز للمسلم احلر أن جيمع يف عصمته أكثر          اجلمع بني أكثر من أربع نسوة      -٣
امـرأة  عندها التزوج مـن     له   ز، فيجو من أربع زوجات إال إذا طلق إحداهن أو توفيت        

 .، أي بعد انتهاء عّدة املطلَّقة أو وفاة واحدة منهن)5( أخرى

                                                 
: ب، كتـا ٥/١٩٦٥مصطفى ديب البغـا،  : ، حتقيق البخاريح صحيأخرجه البخاري، حممد بن إمساعيل، - 1

م، دار ابن كـثري،     ١٩٨٧ -هـ  ٣/١٤٠٧: ، ط ٤٨٢٠: ة على عمتها، رقم احلديث    ال تنكح املرأ  : النكاح، باب 
 . بريوت–اليمامة 

عبد املنعم  : ، حتقيق العمدة،  عبد اهللا بن أمحد بن حممد     ابن قدامة،    .٤٥، أحكام الزواجالديريب، : ُينظر - 2
 . صيدا–م، املكتبة العصرية ١٩٩٩ -هـ ١/١٤٢٠: ، ط٩٢إبراهيم، 

 . بريوت–، دار الفكر ٣/١٨٠، مغين احملتاجحممد اخلطيب، الشربيين،  - 3
 .١٣١  الواضح،األشقر، .١/١١٧، شرح قانون األحوال الشخصيةالسرطاوي،  - 4
 .١/٥٤، شرح األحكام الشرعيةاألبياين، : ُينظر - 5



٣٥ م يف الفقه اإلسالميالرضاع احملرِّ

 :ودليل حترمي اجلمع فوق األربع
ــاىل ــه تع ــانكِحُواْ :قول ــا فَ ــابَ مَ ــم طَ ــنَ لَكُ ــاء مِّ ــالَثَ مَثْنَــى النِّسَ ــاعَ وَثُ ــإِنْ وَرُبَ ــتُمْ فَ ــدِلُواْ أَالَّ خِفْ  تَعْ

ورة على اجلمع بني أربع زوجات وحسب، فال        حيث إن هذه اإلباحة مقص    ))1...فَوَاحِـدَةً 
فإذا عقد على اخلامسة كـان      ،)2(جيوز له الزيادة على األربع كما كان شائعاً يف اجلاهلية         

 )3(.عقده باطالً
 )4(ويتضح هذا صراحة يف احلديث الذي رواه ابن عمر؛ أنّ غَْيالن بن سلمة الثقفي              

 أن يـتخري أربعـاً      - -فأمره النيب   أسلم وله عشر نسوة يف اجلاهلية، فأسلمن معه،         
  )5(منهن

 
 موقف القانون

حيرم على كل من له      ( :من قانون األحوال الشخصية ما نصه     ) ٢٨(جاء يف املادة    
أربع زوجات أو معتدات أن يعقد زواجه على امرأة أخرى قبل أن يطلـق إحـداهن                

 .، أو متوت واحدة منهن)6( )وتنقضي عدهتا
                                                 

 .٣آية : سورة النساء - 1
 .٩٢،مدةالعابن قدامة،  .٥/١٧،  اجلامع ألحكام القرآنالقرطيب،: ُينظر - 2
 .٦/٢٩٤،  املفصلزيدان،: ُينظر - 3
 - -وكان عنده عشر نسوة، فأمره رسول اهللا هو غيالن بن سلمة بن شرحبيل الثقفي، أسلم يوم الطائف،            -4

ابن عبد الرب، أبـو     : ُينظر .أنْ يتخيَّر منهن أربعاً، كان حكيماً شاعراً وأحد وجوه ثقيف، تويف يف آخر خالفة عمر
: ، ط ٣/١٢٥٦علي حممد البجـاوي،     : ، حتقيق االستيعاب يف معرفة األصحاب   عبد اهللا بن حممد،     عمر يوسف بن    

 . بريوت–م، دار اجليل ١٩٩٢ -هـ ١/١٤١٢
صدقي حممد مجيل : ، مراجعة وتصحيحسنن الترمذيأخرجه الترمذي، أبو عيسى حممد بن عيسى بن َسْورة،  - 5

 .١١٣١:  الرجل ُيسلم وعنده عشر نسوة، رقم احلديثما جاء يف: النكاح، باب: ، كتاب٢/٣٦٨العطار، 
 .والعمل على حديث غيالن بن سلمة عند أصحابنا: قال أبو عيسى 

، حيثُ حكم على    سنن الترمذي الترمذي،  : صحيح، ُينظر حكم األلباين عليه يف كتاب      : وقال فيه األلباين  
 –،مكتبة املعارف   ١: ،ط٢٦٧شهور حسن آل سلمان،     م: حممد ناصر الدين األلباين،واعتىن به    : أحاديثه وعلّق عليه  

 .الرياض
 .١٢٨، الواضحاألشقر،  .١/١١٩، شرح قانون األحوال الشخصيةالسرطاوي،  - 6



٣٦ م يف الفقه اإلسالميالرضاع احملرِّ

 جيوز له أن يتزّوج امرأةً قبل انقضاء عّدهتن، فإن انقضت عّدة فإن طلّق األربع، فال
الكل معاً، جاز له أن يتزوج أربعاً، وإن انقضت عّدة واحدة منهن، جاز له أن يتزوج 

 .واحدة، وهكذا
وبالنسبة للطالق يف العدة، فالزوج ميلك أن يطلق زوجته يف عدة الطالق الرجعي؛ 

دة البائن، فالزوجية قد زالت، فال ميلك إيقاع الطالق لكوهنا زوجته حكماً، بينما يف ع
 .عليها

 
 .َمن ال تدين بدين مساوي: رابعاً

فيحرم على املسلم نكاح املشركة من غري أهل الكتاب من اليهـود والنصـارى؛              
 )1(. وغريمها من أنواع الكفر– َعَبَدةُ النار – كالوثنيات، واجملوسيات

 
 :ودليل حترميها

ــاىل  ــه تع ــواْ وَالَ  :قول ــرِكَاتِ تَنكِحُ ــى الْمُشْ ــؤْمِنَّ حَتَّ ــةٌ يُ ــةٌ وَألَمَ ــرٌ مُّؤْمِنَ ــن خَيْ ــرِكَةٍ مِّ ــوْ مُّشْ  وَلَ

عن نكاح املشركة، ولو كانت ذات حسب وُحسن حىت تؤمن،          فيها هني   ))2...أَعْجَبَـتْكُمْ 
 )3(.وإخبار بأن املؤمنة اململوكة خري منها

 
 :؛ فقوله تعاىللكتابوأّما دليل جواز نكاح نساء أهل ا

      َلَّكُـمْ وَطَعَـامُكُمْ حِـلُّ لَّهُـمْ وَالْمُحْصَـنَاتُ مِـنَ الْمُؤْمِنَـاتِ               أُوتُواْ الْكِتَابَ حِـلّ     الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِين
  أباحت اآلية نكاح احلـرة الكتابيـة       حيث))4...مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَـابَ مِـن قَـبْلِكُمْ         وَالْمُحْصَنَاتُ

  )5(.العفيفة العاقلة
                                                 

 .١/٥٦، شرح األحكام الشرعيةاألبياين، : ُينظر - 1
 .٢٢١آية : سورة البقرة - 2
 .   ٣/٦٩، اجلامع ألحكام القرآنالقرطيب، : ُينظر - 3
 .٥آية : ائدةسورة امل -4
 .١/٥٥، شرح األحكام الشرعيةاألبياين،  .٦/٧٩،  اجلامع ألحكام القرآنالقرطيب،: ُينظر -5



٣٧ م يف الفقه اإلسالميالرضاع احملرِّ

 موقف القانون
 :من قانون األحوال الشخصية ما نصه)٣٣(جاء يف املادة  
 :يكون الزواج باطالً يف احلاالت التالية( 
 .          تزوج املسلمة بغري املسلم  -١
 )1(.)تزوج املسلم بامرأة غري كتابية   -٢

 .تابيةً أو أسلمت، جاز نكاحهافإذا أصبحت املشركةُ ك
وهناك حاالت حيرم فيها الزواج على سبيل التأقيت مل يتعرض هلا قانون  :خامساً

  :وهي، األحوال الشخصية
؛ حيث إن من عنده حرة ال جيوز له التزوج بأَمة حىت             زواج األَمة على احلرة    -١

، بـدليل   )2(تطيع الزواج باحلرة  يطلق احلرة وتنتهي عدهتا، والزواج باألَمة إمنا هو ملن ال يس          
فَتَيَـاتِكُمُ   الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مِّا مَلَكَتْ أَيْمَـانُكُم مِّـن      طَوْالً أَن يَنكِح    يَسْتَطِعْ مِنكُمْ   وَمَن لَّم   :قوله تعاىل 
 ).)3...الْمُؤْمِنَاتِ

 )4(.هومل يتعرض هلا القانون؛ النتهاء الرق وعمل اإلسالم على حترير
 
  حىت تتـوب   احلنبلية؛ فال جيوز التزوج بالزانية عند       نكاح الزانية حىت تتوب    -٢

الزَّانِي لَا يَنكِحُ إلَّا زَانِيَـةً أَوْ مُشْـرِكَةً وَالزَّانِيَـةُ لَـا يَنكِحُهَـا إِلَّـا زَانٍ أَوْ                    :، بدليل قوله تعاىل   )5(وتنقضي ِعدَّهتا 
 .، فاللفظ لفظ اخلرب، واملراد النهي))6ؤْمِنِنيَمُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَىالْمُ

                                                 
 .١/١٢١،  شرح قانون األحوال الشخصيةالسرطاوي، -1
 .١٢٦، حماضرات يف عقد الزواج وآثارهأبو زهرة،  .٩٣ ،العمدةابن قدامة، : ُينظر -2
  .٢٥آية : سورة النساء -3
 .١/١٢٢، شرح قانون األحوال الشخصيةالسرطاوي، : ُينظر -4
: ، حقّقه وعلّق عليه وخّرج أحاديثه     منار السبيل يف شرح الدليل    ابن ضوّيان، إبراهيم بن حممد بن سامل،        : ُينظر -5

 . الرياض–م، مكتبة املعارف ١٩٩٦ -هـ ١/١٤١٧: ، ط٣/٤٢حممد عيد العباسي، 
 .٣آية : سورة النور -6
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 )1(.فتحرمي نكاح الزاين أو الزانية إمنا هو حال تعاطيهما الزنا، وتزول احلرمة بالتوبة 
 

م أن حِرلُمل عند مجهور أهل العلم ال يصح؛ نكاح املُْحِرم باحلج أو العمرة -٣
ال َينكح احملِرم ":  قال-  -ول اهللا  ملا رواه عثمان بن عفان أنَّ رس؛ حال إحرامهيعقد

 )3(.، وجيوز له النكاح بعد أن يصري حاالًّ)2("وال ُينكح
 
؛ فإن مل يأت بأربعة شهداء، يالعنها؛ بأن مالَعَنةُ الزوج بعد رميها بالزنا -٤

ُيقسم أربع مرات باهللا بأنه صادق فيما رماها به من الزنا، واخلامسة أن لعنة اهللا عليه إن 
 كاذباً، وتقسم هي أربع مرات باهللا بأنه كاذب، واخلامسة أن غضب اهللا عليها إن كان

كان صادقاً، وهنا ُيفّرق بينهما، وال حيل للزوج أن يعقد عليها إال إن كذّب نفسه، فيقام 
  )4(.؛ ألنّ اللعان مل يقع موقعه عندهمأيب حنيفة وحممدعليه حد القذف، ويعود احلل عند 

                                                 
األشــــقر،  .٥٠،  أحكام الزواجالديريب، .١٢/١٧١، اجلامع ألحكام القرآنرطيب، الق: ُينظر -1

 .٦/٣١٠، املفصلزيدان،  .١٣٢، الواضح
: ، حكم على أحاديثه وآثاره وعلَّـق عليـه        سنن أيب داود   أخرجه أبو داود، سليمان بن األشعث السجستاين،         -2

احملِرم يتـزوج،   : ، باب ٢٨٣صحيح،  : ن، قال األلباين  مشهور حسن آل سلما   : حممد ناصر الدين األلباين، اعتىن به     
 . الرياض–، مكتبة املعارف ١: ط
الدر املختار شـرح    احلصكفي، حممد بن علي بن حممد،       : ُينظر .وذهب أبو حنيفة إىل جواز عقد النكاح-3

دل أمحد عبد املوجود،    عا: ، حتقيق رد احملتار على الدر املختار    ابن عابدين، حممد أمني،     : ، مطبوع مع  تنوير األبصار 
ــن رشــد،  . بريوت-م، دار الكتب العلمية ١٩٩٤ –هـ ١/١٤١٥: ، ط٤/١٣٦وعلي حممد معوض،  اب

 .١٣٢،  الواضح،األشقر  .٣/٤٣، منار السبيلابن ضويان،  .٢/٢٤، بداية اجملتهد
ــكفي،  .١٩٤، ١٢/١٨٥، اجلامع ألحكام القرآنالقرطيب، : ُينظر -4 ــاراحلص ــدر املخت . ٥/١٦٠، ال

 .١/١٢٢، شرح قانون األحوال الشخصيةالسرطاوي، 
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 املطلب الثالث
 .ِحكمة حترمي ما سبق من احملرمات

    
متّت اإلشارة بشكل مقتضب إىل اِحلكمة من حترمي نكاح بعض النساء يف ثنايا 

 :السطور السابقة، ويف هذا املطلب بيان موجز هلا
 هل هذا التحرمي للتشديد على األّمة أم للتخفيف عنها؟: يتساءل الكثري من الناس

 أحكام النكاح وبّينها؛ لتقوية روابط األمة يف من رمحة اهللا أن شرع: واجلواب
قرابتها وصهرها ورضاعها، وحنو ذلك؛ لتحقيق التراحم والتآلف مع اإلبقاء على املصلحة 

 .العاّمة فيها
 

وقد مضت الُسّنة القرآنية بتعليل األحكام الشرعية وبيان حكمتها للتسهيل علـى            

مِـن قَـبْلِكُمْ وَيَتُـوبَ        لِيُبَـيِّنَ لَكُـمْ وَيَهْـدِيَكُمْ سُـنَنَ الَّـذِينَ           اللّـه  يُرِيـدُ   :الناس ودفع الضرر عنهم، قال تعاىل     
 ))1 عَلَيْكُمْ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

 بعد تعداده ألصناف ؛حيث عقّب الشارع ببيان اِحلكمة من حترمي ما سبق
 .احملّرمات

  :)2(شيخ حممد عبدهومقصود اآلية عند ال  
لك التحرمي والتحليل ألجل أن يبّين لكم به ما فيه مصلحتكم وقوام أي يريد اهللا ذ 
 :، وذلك كما يلي)3(فطرتكم

                                                 
 .٢٦آية : سورة النساء -1
هـ يف شنرا من قرى الغربية مبصر، مفيت الديار املصـرية،           ١٢٦٦ِلَد سنة   هو حممد عبده بن حسن خري اهللا، وُ        -2

شرح "، و " التوحيد رسالة"، و "تفسري القرآن الكرمي  : "ومن كبار رجال اإلصالح والتجديد يف اإلسالم، من تصانيفه        
، األعـالم الزركلي، خـري الـدين،      : ُينظر . هـ١٣٢٣تويف باإلسكندرية ودفن بالقاهرة سنة ". هنج البالغة

 . بريوت–م، دار العلم للماليني ٤/١٩٧٩: ، ط٦/٢٥٢
، أعيـد طبعـه     ٢:، ط ٢٨/ ٥،  "تفسري املنار "  الشهري بِـ  – تفسري القرآن احلكيم  رضا، حممد رشيد،    : ُينظر -3
 . بريوت–األوفست، دار املعرفة ب
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 جرت العادة واقتضت طبيعة الوجود تكوين اُألَسر الذي حيتاج إىل : يف القرابة-١     
خلطة ومعاشرة، دون إمكان التسّتر نظراً للحاجة الطبيعية؛ حيث إنّ هذا االرتباط على 

األمهات، والبنات، واألخوات، والعمات، : طبيعي حاصل بني الرجال والوجه ال
واخلاالت، وبنات األخ، وبنات األخت، لذا حرم نكاح من ذُِكَر من احملارم حىت ال تتطلع 
إليهن نفوس حمارمهن، سّداً لكثٍري من املفاسد، وحىت ال يكون ذلك وسيلةً ملنعهن من 

بعض احملارم عن بعض فيه مشقة، أّبد الشرع حترمي الزواج فيمن يرغنب فيه، وألنّ حجز 
  )1(. إغالقاً لباب الطمع، ونفياً خلواطر السوء والفسوق؛الزواج باحملرمات من القرابة

 
ن اجلناَيِة مزامحة الشهوة هلذه ِمفالولد يتكّون من دم أمه جنيناً، ولبنها رضيعاً، فَ

 . تفسري املناركتاب  )2(العالقة كما ذكر صاحب
 .البنت جزٌء من أبيها وعضٌو هو سبٌب يف وجودهو

واألخت مع أخيها عضوان جيمعهما أصل واحد يف النشأة والعاطفة يربو فوق 
 .داعية الشهوة

والعمة واخلالة من طينة األب واألم، واألصل فيهما التراحم والتعاون بعيداً عن 
 .سيطرة الشهوة

 )3(.و أخته كنفسهوبنات األخ وبنات األخت كبناته؛ ألنّ أخاه أ
  

ومن هذا يظهر أنّ األصل يف النكاح أن يكون بني الغرباء واألجانب لتقوية النسل 
 .وتوسيع دائرة احملبة والرمحة نظراً للتزاحم بني عواطف القرابة وشعور الشهوة

 

                                                 
 .       ٧٠٠ – ٢/٦٩٩، حجة اهللا البالغةالدهلوي، : ُينظر -1
هــ، شـاعر،    ١٢٨٢هو الشيخ حممد رشيد بن علي رضا، ُوِلَد يف القلمون من أعمال طرابلس الشام سـنة                  -2

، "املنـار " جملة  : ن تصانيفه وكاتب، وعامل باحلديث واألدب والتاريخ والتفسري، الزم حممد عبده، وتتلمذ عليه، م           
ــر   .هـ١٣٥٤تويف فجأة يف سيارة، ودفن بالقاهرة سنة ". تفسري القرآن احلكيم"و ــي،: ُينظ  الزركل

 .     ٦/١٢٦، األعالم
 .٣٠ – ٥/٢٩،  تفسري املناررضا،: ُينظر -3
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إنّ االصطحاب يف قرابة املصاهرة الناجتة عن الزواج أمر الزم، : يف املصاهرة  -٢
 .والستر متعذّر

وملّا كانت زوجة الرجل شقيقة روحه املتمَِّمة ملاهيته اإلنسانية، كانت أمها مبرتلة 
 .أمه يف االحترام واليت يقبح أنْ تكون ُضّرةً البنتها

 .   وبذلك تكون ابنة الزوجة اليت يف حجر الزوج كبنته من صلبه
يعطف على  أنْ تكون زوجة ابنه مبرتلة ابنته يعطف عليها كما - أيضاً -وينبغي 

  )1(.ابنته، وزوجة أبيه مبرتلة أّمه
 حىت ال يفضي إىل السعي يف فك ذلك الرباط ؛لذا كان حترمي ما ذُِكَر على التأبيد
 .أو حصول الضرر، إبقاًء للموّدة والرمحة

 
َبعُض َبَدِن الرضيع يتكّون من لنب املرِضع الذي يساهم يف بناء بنيته :  يف الرضاعة-٣     

له، فاملرِضعة أم بعد األم اليت مجعته يف بطنها، فيكون نكاحها ِمّما متّجه الفطر وقيام هيك
  )2(*.السليمة

 
 حيث إنّ مجع أكثر من أربع يف وقت واحد ال يساعد على اإلحسان : يف اجلَمع-٤     

 وتقوية العشرة الزوجية والعدالة، فقّدر الشارع عدد النساء اللوايت جيوز مجعهن بأربع؛ ألنّ
 -- األربع عدد ميكن لصاحبه أن يرجع إىل كل واحدة بعد ثالث لياٍل خالفاً للنيب

 )3(.الذي كان له أن ينكح ما شاء؛ ألنه مأمون يف طاعة اهللا وامتثال أمره دون سائر الناس

 . من خصوصياتهوهذا

                                                 
 .٥/٣٣، تفسري املناررضا،   .٢/٧٠٢، حجة اهللا البالغةالدهلوي، : ُينظر - 1
 .ا يف مبحث آخر إن شاء اهللاوبيان هذ*

 .      ٥/٣٣، تفسري املناررضا،   .٢/٧٠٠، حجة اهللا البالغةالدهلوي، : ُينظر - 2
 .     ٢/٧٠٣، حجة اهللا البالغةالدهلوي، : ُينظر - 3
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وكذلك حّرم اجلمع بني األختني، وبني املرأة وعمتها، واملرأة وخالتها؛ ألنّ  
 والبغضاء ما هو معلوم، فلم يشأ اهللا تعريض األرحام ةائر يكون بينهن من الكراهيالضر

  )1(.للقطيعة؛ حيث إنّ احلسد والتغاير بني األقارب أشنع وأقبح
 

 إنّ صحبة املسلمني مع الكفار على وجه االزدواج مفسدة : يف اختالف الدِّين-٥     
 الذين يتقّيدون بشريعة مساوية، - نصارىمن اليهود وال -للدِّين، خبالف أهل الكتاب 

  )2(.فمفسدة صحبتهم خفيفة بالنسبة إىل غريهم من اجملوس واملشركني
أخواله ومييل إليهم، كما أنّ املرأة قد  بأّمه و أنّ الولد يتأثر– طبعاً –وال خيفى 

ها تساعد بالفتك أو اإلضرار مبجتمع كامل من املسلمني إذا استطاعت السيطرة على زوج
 .املسلم وتوجيهه كما تشاء تبعاً لرغبات أهل ملّتها

م اهللا من النساء ما كان التزّوج هبّن منا قضاً للفطرة، أو مضعفاً وباإلمجال، فقد حرَّ
 مشتمالً على مفاسد تربو و، أللنسل، أو مفسداً للعواطف النبيلة وقاطعاً للروابط الوثيقة

 )3(.على ما فيه من مصاحل
ألنتقل بعده للحديث عن ه غيٌض من فيٍض، أوجزت فيه ما أمكن، وما أشرُت إلي

 . ضاع ومشروعيته وفائدتهماهية الر
   

                                                 
 .٢/٧٠٢، حجة اهللا البالغةالدهلوي، : ُينظر - 1
 .  ٢/٧٠٣، املصدر نفسه: ُينظر - 2
 .٨٣، واج يف الشريعة اإلسالمية الزحسب اهللا،: ُينظر - 3
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  الرّضاعماهية

 
 :   ويتضمن مخسة مباحث

 
 .تعريف الرضاع لغة واصطالحاً:    املبحث األول

 :وفيه مطلبان
 .الرَّضاع لغةً: املطلب األوَّل                       
 .الرَّضاع اصطالحاً: املطلب الثاني                              

 .مشروعية اإلرضاع:                                           املبحث الثاني
 

 . ومميزات لنب الثديع،املرضِب العناية:           املبحث الثالث
 

 . والرّضيعللمرضِع، أمهية الرّضاع الطبيعي:                  املبحث الرابع
 

 .عوامل ترك األمهات لإلرضاع:  املبحث اخلامس
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 املبحث األول
 تعريف الرضاع لغةً واصطالحاً

 املطلب األول
 الرَّضاع لغةً

رَضع الصيبُّ يرِضع، ورِضع يرَضع، : ، ومنه " رَضع" مصدر الفعل :الرَّضاع لغةً
رضيع، وراضع، : اعاً، وَرَضاعةً، وِرَضاعةً، فهورضَعاً، وَرَضَعاً، وَرِضَعاً، وَرَضاعاً، وِرَض

 )1(".ُرّضع"واجلمع 
 .رَضَع معه: ، وَراضعه ُمَراَضعةً وِرَضاعاً"املُرَضع"والرَّضيع مبعىن 

  :، قال تعاىل"َمَراِضع" ذات رضيع أو لنب َرضاع، وَجمُع ُمرِضع:مرِضعوامرأةٌ 
قَبْلُ مِن الْمَرَاضِعَ عَلَيْهِ وَحَرَّمْنَا......)2( 

 )3().امتصاص الثدي، وشرب لبنه(  :مبعىنالرَّضاع يف اللغة و
 

 :الترتيلويف 
فهذه مجلة خربية أُريـد   ).)4....حَوْلَيْنِ كَـامِلَيْنِ  وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْالَدَهُنَّ  :قوله تعاىل 

 ... .؛ أي لُترِضع الوالداُتهبا الطلب ال اإلخبار
 تطلبـوا   ي؛ أ ))5…أَرَدتُّـمْ أَن تَسْتَرْضِـعُواْ أَوْالَدَكُـمْ فَـالَ جُنَـاحَ عَلَـيْكُمْ                نْوَإِ :وقوله تعاىل 

 )6(.ألوالدكم" ظئراً"مرِضعةً 
                                                 

.       بـريوت -، دار صـادر ٨/١٢٥، لسان العربابن منظور، أبو الفضل مجال الدين حممد بن مكرم، : ُينظر - 1
م، ١٩٧٩ -هـ  ٢/١٣٩٩:ط،  ٣/١٢٢٠أمحد عبد الغفور عطّار،     : ، حتقيق الّصحاحاجلوهري، إمساعيل بن ّمحاد،     

مكتب : ، حتقيق القاموس احمليط وز أبادي، جمد الدين حممد بن يعقوب،        الفري  . بريوت–دار العلم للماليني 
 . بريوت-م، مؤسسة الرسالة ١٩٩٨ -هـ ٦/١٤١٩:، ط٧٢٢حتقيق التراث يف مؤسسة الرسالة، 

 .١٢آية : سورة القصص - 2
 .٧٢٢، القاموس احمليطالفريوز أبادي،   .٨/١٢٧، لسان العربابن منظور، : ُينظر - 3
 .٢٣٣آية : قرةسورة الب - 4
 .٢٣٣آية : سورة البقرة - 5
 .٨/١٢٦، لسان العربابن منظور، : ُينظر - 6
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 –" املُرِضعة"،حيث إنّ   ))1  ...أَرْضَـعَتْ  يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُـلُّ مُرْضِـعَةٍ عَمَّـا         :وقوله تعاىل 
 .رِضع وثدُيها يف فم ولدها، فهذا وصٌف هلا بإرضاعها ولدهااليت ُت:  هي –بالتاء املربوطة 
 اليت من شأهنا أن ُترِضع وإن مل ُترِضع اآلن – دون التاء املربوطة –" املُرِضع"بينما 

 )2(.بالفعل
 

 )3(.ومشتقاته يف القرآن الكرمي عشر مّرات من غري املكّرر" رضع"وقد ورد الفعل  
 :يت يف اللّغة لعّدة معاٍن؛ منهاكما أنّ هذا الفعل ومشتقاته يأ

 . شجر ترعاه اإلبل، فهو اسٌم– الرِّضُع -١
 . وهذا اسٌم كذلك)4(. صغار الّنحل– الرََّضُع -٢
لئيم راِضع ، أي الذي رضع :  هو يف األصل صفة مبعىن اللئيم؛ ومنه–الرَّاِضع  -٣

ه إذا نزل به يرضع اإلبلَ والغنَم من ضروعها بغري إناء من لؤم: اللؤم من ثدي أّمه، أو
  )5(.ضيف، لئال ُيسمع صوت الّشخب، فُيطلب اللُنب

 . الشاةُ ُترِضُع، وهذا اسٌم أيضاً–الرَّضوعة  -٤
 .فهو فعل)6(. يسأهلم– يرَضع الّناَس -٥
 . فهو اسم)7(. الثنّيتان املتقّدمتان اللّتان ُيشرب عليهما اللّنب– الرَّاِضعتان -٦

                                                 
 .٢آية : سورة احلج - 1
الفريوز أبادي،   .٣/١٢٢٠، الصحاحاجلوهري،   .٨/١٢٧، لسان العربابن منظور، : ُينظر - 2

 .٧٢٢، القاموس احمليط
م، دار ٢٠٠٠ -هــ  ١٤٢٠، ٤٠٧، لفاظ القرآن الكرمياملعجم املفهرس ألعبد الباقي، حممد فؤاد، : ُينظر - 3
 . بريوت-الفكر

 .٧٢٢، القاموس احمليطالفريوز أبادي، : ُينظر - 4
ــادي،   .٨/١٢٧، لسان العربابن منظور، : ُينظر -5 ــريوز أب ــيط الف ــاموس احمل .         ٧٢٢،  الق

 .٣/١٢٢٠، الصحاحاجلوهري، 
 .٧٢٢، طالقاموس احمليالفريوز أبادي، : ُينظر - 6
ــادي،    .٨/١٢٨، لسان العربابن منظور، : ُينظر - 7 ــريوز أب ــيط الف ــاموس احمل .        ٧٢٢، الق

 .٣/١٢٢٠، الصحاحاجلوهري، 



٤٦ م يف الفقه اإلسالميالرضاع احملرِّ

 وهذا اسٌم ،)1( سقط يف عهد الّرضاع ما نبت من أسنان الصيب، مث– الرَّواِضع -٧
 .أيضاً

 
، وما يهّم الباحث هو املعىن اللغوي الذي "رضع"هذه بعض معاين مشتقات الفعل  

ينبين عليه التعريف شرعاً مع بعض الضوابط والقيود، حيث ذكره الفقهاء يف كتبهم، 
 .)2(امتصاص الثدي وشرب لبنه: وهو
     

 اللغة، أُبّين مقصوده شرعاً عند فقهاء املذاهب وبعد بيان املقصود بالرضاع يف
األربعة، إضافة إىل املذهب الظاهري، بعرض االجتاهات اليت سلكوها، ومناقشتها، الختيار 

 .التعريف الراجح
 

                                                 
 .٨/١٢٨، لسان العربابن منظور، : ُينظر - 1
، ٢/٢١٠، أسهل املدارك شرح إرشاد السالك يف فقه إمام األئمـة مالـك  الكشناوي، أبو بكر بن حسن،  - 2
 . بريوت–املكتبة العصرية ، ٢:ط



٤٧ م يف الفقه اإلسالميالرضاع احملرِّ

 املطلب الثاين
 الرَّضاع اصطالحاً

 – وإن كان كثٌري منها ال خيتلف إال يف العبارة –تباينت تعريفات الفقهاء للّرضاع 
تبعاً الختالفهم يف األحكام املترتبة عليه، وليس من منهجي أن أعمد إىل استقصائها، اللّهم 
إال للوقوف على حقيقة الرضاع الذي تترتب عليه احلرمة، وبيان االجتاهات اليت سلكها 

 :الفقهاء يف تعريفاهتم
 
 :الرضاع عند احلنفية  -١
 )1(). من ثدي اآلدمية، يف وقت خمصوصالّرضيع،مّص (
 
 :الرضاع عند املالكية  -٢
 )2().وصول لنب امرأة، أو ما حصل منه الغذاء، يف جوف طفل، يف احلولني(
 
 :الرضاع عند الشافعية  -٣
 )3().اسم حلصول لنب امرأة، أو ما حصل منه، يف جوف طفل، بشروط(

                                                 
  -، دار املعرفـة  ٢:، ط٢/١٨١، تبيني احلقائق شرح كـرت الـدقائق  الزيلعي، فخر الدين عثمان بن علي،  - 1
حممـد عمـر الشـهري      : ، تصـحيح  البناية يف شرح اهلداية   العيين، أبو حممد حممود بن أمحد،         .بريوت

احلليب، إبراهيم بـن حممـد بـن          .رم، دار الفك١٩٨٠ -هـ ١/١٤٠٠:، ط٤/٣٣٨بالّرامفُوري، 
وهيب سليمان غاوجي األلبـاين،     : ، حتقيق ودراسة  التعليق امليّسر على ملتقى األحبر    : ، ومعه  ملتقى األحبر  إبراهيم،

 . بريوت-م، مؤسسة الرسالة١٩٨٩ -هـ ١٤٠٩/ ١:، ط١/٢٥٧
 .٢/٢١٠،  أسهل املداركالكشناوي، - 2
هناية احملتاج إىل شـرح املنـهاج يف        عباس أمحد بن محزة بن شهاب الدين،        الرملي، مشس الدين حممد بن أيب ال       -3

 ح فـت  ابن حمسن، حممد بن علي،      .، املكتبة اإلسالمية٧/١٦٢، الفقه على مذهب اإلمام الشافعي
ـ  ١٩٨٨ -هـ  ١/١٤٠٩:، ط ٣٨٢عبد اهللا احلبشي،    : ، مراجعة املّنان شرح ُزَبد ابن رسالن      الكتـب   ةم، مؤسس

حواشي الشرواين وابن قاسم    :، وذلك ضمن  حاشية الشرواين  احلميد،   دالشرواين، عب   .وت بري–الثقافية 
هـ ١/١٤١٦:ط،  ١٠/٥١١حممد عبد العزيز اخلالدي،     :، ضبطه وصّححه  العبادي على حتفة احملتاج بشرح املنهاج     

 . بريوت–م، دار الكتب العلمية ١٩٩٦ -



٤٨ م يف الفقه اإلسالميالرضاع احملرِّ

 :الرضاع عند احلنبلية  -٤
 )2(). من محٍل، من ثدي امرأة)1(مصُّ لنب أو شرُبه وحنُوه، ثاب(
 
 :الرضاع عند الظاهرية  -٥
 )3().ما امتّصه الّراضع، من ثدي املرِضعة، بفيه فقط(
 

 :وبتدّبر التعريفات السابقة للّرضاع، يظهر يل أّنها ال تتعّدى اّتجاهني
 

 :االجتاه األول
، )جمّرد وصول اللّنب إىل اجلوف(وهو االجتاه الذي عّرف أصحابه الّرضاع بأّنه 

تعريف  مجهور الفقهاء من املالكية والشافعية واحلنبلية، وجيمعه وُيمثّل هذا االتِّجاه
 لنب امرأة، أو ما حصل منه، يف جوف طفل، وصول( : الشافعية، فيكون الّرضاع

 )4().بشروط
 

 :االجتاه الثاين
، وُيمثّل هذا )مّص اللّنب من الثدي( وهو االجتاه الذي عّرف أصحابه الّرضاع بأّنه

: تعريُف احلنفية؛ فيكون الّرضاعظاهرية، وميكن أن جيمع هذا االجتاَه االجتاه احلنفية وال
 ).مّص الّرضيع، من ثدي اآلدمية، يف وقت خمصوص(

                                                 
 – ١/٢٤٣،  لسان العرب ابن منظور،   : ُينظر . محلعاد ورجع وفاض، أي أنه نزل من ثديها بعد: وتعين -1

 .٦٤، القاموس احمليطالفريوز أبادي،  .٢٤٤
م، دار  ١٩٨٢ -هـ  ١٤٠٢،  ٥/٤٤٢،  كشاف القناع عن منت اإلقناع    إدريس،  بن  البهويت، منصور بن يونس      -2

د عـامر،   عما: ، حتقيق الروض املربع شرح زاد املستقنع    البهويت، منصور بن يونس،       . بريوت–الفكر 
 . القاهرة-م، دار احلديث ١٩٩٤ -هـ ١/١٤١٥: ، ط٥١٥

 . بريوت–، املكتب التجاري ١٠/٧، املُحلّىابن حزم، أبو حممد علي بن أمحد بن سعيد،  - 3
 ".اسم"بتصرف؛ بإزالة كلمة  -4



٤٩ م يف الفقه اإلسالميالرضاع احملرِّ

 مناقشة التعريفات
 )1(:)اجلمهور (أهّم املالحظات على تعريفات أصحاب االجتاه األّول:أوالً

ن لنب امرأة  يف التعريف يشمل أّي لنب؛ سواء كا)2( جنس:)صول لنب و( :قوهلم
 .أُِخذَ عن طريق الثدي، أو وصل بطريقة أخرى هبيمة، م خنثى أم رجل أمأ

 : قيٌد يف التعريف للّنب، خيرج به:)امرأة ( :قوهلم
 )3(.لنب الرجل؛ ألّنه ال يثبت به حترمي، لكونه غري ُمعّد للتغذية -١
 التحرمي، ، ثبتافإن بانت أنوثته:، ُينظرولنب اخلنثى؛ فلو ارتضع صغٌري من خنثى -٢

 )4(.وإالّ فال، وإن ماتت قبل تبّين حقيقتها، مل يثبت التحرمي
ولنب البهيمة؛ فلو ارتضع صغريان من شاة، مل حيرما على بعضهما، ألن اُألخّوة  -٣

 )5(.فرع األمومة، فإذا مل يثبت األصل، مل يثبت الفرع
قاء اسم اللّنب، قيٌد يف التعريف؛ لبيان أّنه ال يشترط ب: )أو ما حصل منه ( :قوهلم

فلو ُجِعل جبناً أو ُعِجن به دقيق و أُطعم الطفلُ من ذلك، ثبت التحرمي حلصول 
 )6(.التغذّي

                                                 
 . طنطا-، دار البشري٣-٢، الرضاع وبنوك اللنباحلفناوي، حممد إبراهيم، : ُينظر -1
حيوان، فهو كلي يتناول اإلنسان     : ، فمثالً ) هو املقول على كثريين خمتلفني باحلقائق يف جواب ما هو؟          : (اجلنس -2

امليـداين، عبـد    : ُينظر .والفرس وغريمها؛ حيث ختتلف هذه األفراد يف حقيقتها وإن اشتركت يف احليوانية
م، دار القلم   ١٩٩٨ -هـ  ٥/١٤١٩:، ط ٣٩،  ضوابط املعرفة وأصول االستدالل واملناظرة    الرمحن حسن حبّنكة،    

 . دمشق–
، ٩/١٩٨،   الشرح الكبري على منت املقنـع      ، أبو الفََرج عبد الرمحن بن أيب عمر حممد بن أمحد،          املقدسي: ُينظر -3
 . بريوت-م، دار الفكر ١٩٨٤ -هـ ١/١٤٠٤: ط
ــي  .١٠/٥١٢، حاشية الشرواين على حتفة احملتاجالشرواين، : ُينظر -4 ــرح ا، املقدس ــبريالش ، لك
٩/١٩٧. 
: ، ط ٥/٤٣حممود مطرجـي،    : ، خّرج أحاديثه وعلّق عليه     األم الشافعي، أبو عبد اهللا حممد بن إدريس،      : ُينظر -5
 . بريوت–م، دار الكتب العلمية ١٩٩٣ -هـ ١/١٤١٣
الرشيدي، أمحد بن عبد     .١٠/٥١١، حاشية العبادي على حتفة احملتاجالعبادي، أمحد بن قاسم، : ُينظر -6
 هناية احملتاج   :، املكتبة اإلسالمية، وذلك مع    ٧/١٦٢،  حاشية الرشيدي زاق بن حممد بن أمحد املعروف باملغريب،        الر

 .للرملي



٥٠ م يف الفقه اإلسالميالرضاع احملرِّ

قيٌد يف التعريف؛ لبيان أّنه يشترط وصول اللّنب إىل : )يف جوف طفل (  :قوهلم
يف معدة طفل أو ( جوف الّرضيع حىت يثبت التحرمي، وقد يستخدم البعض قيد 

 )1().دماغه
 .خيرج به الكبري: طفلقيد و 

قيٌد يف التعريف؛ لبيان أنّ الّرضاع حىت تترتب عليه احلرمة يف : )بشروط( : قوهلم
 واللّنب، وعدد والّرضيع،املرِضع، : الشرع، يستلزم أن يكون مستجمعاً لشروٍط يف

  )2(. وغري ذلك ِمّما هو موضع خالف الفقهاء وحبثهمووقتها،الرضعات، 
اب هذا االجتاه ال يشترطون الّرضاع من الثدي وامتصاصه حىت ويظهر أنّ أصح 

 .يثبت التحرمي، ِمّما يدلّ على اّتساع اجتاههم ومشوله لكثري من الفروع
 

 :)احلنفية والظاهرية (أهّم املالحظات على تعريفات أصحاب االّتجاه الثاين: ثانياً
ات تعريفاهتم، إالّ أنّ مفردتوافق بينهم يف أغلب رغم الإنّ أصحاب هذا االجتاه  

الظاهرية سلكوا مسلكاً، حصروا فيه الرضاعة مبجرد امتصاص اللّنب من الثدي، بالفم 
 .فقط، أخذاً بظاهر النصوص، خالفاً للحنفية كما سيأيت

 
 :املالحظات على مسلك الظاهرية يف تعريفهم ومن ) أ

ا، حبيث وقف فيه نّ تعريَف ابن حزم للّرضاعة مبينٌّ على التعريف اللّغوي هلإ -١
 .عند مدلول النصوص، ومل يتعّد حدودها

 )3(.جنس يف التعريف، يعين الشرب برفق يف مهلة: )االمتصاص( إنّ -٢
  )4(.يستلزم الدور: )الّراضع( إنّ تقييده االمتصاص بكونه من -٣

                                                 
وصوله إىل أقصى اجلوف بعد األنف أو الفم، وإالّ فال منفذ من األنـف إىل               : إنّ وصول اللّنب إىل الدماغ يعين      -1

النسفي، جنـم   : يف اهلامش ضمن كتاب   )ِطلبة الطَّلبة (  على تعليق خالد عبد الرمحن العك    : ُينظر  .الدماغ
 . بريوت-م، دار النفائس ١٩٩٥ -هـ ١/١٤١٦:، ط١٤٠، ِطلبة الطَّلبةالدين أيب حفص عمر بن حممد، 

 .٤٤٦ – ٥/٤٤٥، كشاف القناعالبهويت،  .١٦٤ – ٧/١٦٣، هناية احملتاجالرملي، : ُينظر -2
 .٣/١٠٥٦، الصحاحاجلوهري،   .٦٣١، احمليطالقاموس الفريوز أبادي، : ُينظر -3
 .٣٢٣، ضوابط املعرفةامليداين، : ُينظر   ).توقّف الشيء على نفسه: (الّدور -4



٥١ م يف الفقه اإلسالميالرضاع احملرِّ

 :قيدان يف الّتعريف خيرج هبما ما يلي: )ِمن ثدي املرضعة، بفمه فقط( : وقوله-٤ 
 .ن ُسِقَي لنب امرأة، فشربه يف إناءم ∙
 .أو ُحلب يف فمه، فبلعه ∙
 .أو أُطِعَمه خببز أو طعام ∙
 .أو ُصبَّ يف فمه، أو يف أنفه، أو يف أُذنه، أو ُحِقن به ∙

  )1(.فكُلُّ ذلك ال ُيحرِّم شيئاً
 . تستلزم الّدور أيضاً):املرِضعة ( وال خيفى أنّ كلمة 

 
 :على مسلك احلنفيةوأّما أهّم املالحظات ) ب

 . من حيث مفردات التعريف، ُيردُّ عليها مبا ُردَّ على تعريف الظاهرية-١
قيٌد يف التعريف؛ لبيان أنّ الّرضاع يف زمن : )يف وقت خمصوص( : أّما قوهلم-٢

 )2(. وخباصة احلنفية منهمالفقهاء،الّرضاع املختلَف يف تقديره عند 
، إّنما جروا فيه على )املّص ( الّرضاع بأنه إنّ ما ذكره احلنفية ِمن تعريف-٣

وصول اللّنب إىل جوف الرضيع من : الغالب، ويظهر من خالل فروعهم أنّ املراد بالّرضاع
 )3(.فمه أو أنفه بال فرق بني املّص والّصب أو غريمها إذا ُعِلم أنّ اللّنب قد وصل إىل اجلوف

وإذا ُحلب اللّنب من املرأة بعد (: )4(ويدلّ على ذلك قولُ عبد الغين الغنيمي احلنفي
موهتا، فأوجر به الصّيب؛ أي ُصّب يف حلقه ووصل إىل جوفه، تعلّق به التحرمي، حلصول 

  )5(.)معىن الّرضاع

                                                 
 .١٠/٧، املُحلّىابن حزم، : ُينظر -1
 .٤/٣٣٨، البناية يف شرح اهلدايةالعيين،   . ٢/١٨١،تبيني احلقائقالزيلعي، : ُينظر -2
 .١/٢٥٧، التعليق امليّسر على ملتقى األحبريمان غاوجي، األلباين، وهيب سل: ُينظر -3
هـ، نسبته إىل حملّـة     ١٢٢٢هو عبد الغين بن طالب بن محادة بن إبراهيم الغنيمي الدمشقي امليداين، ُوِلَد سنة                -4

يف " كشف االلتباس "فقه يف شرح القدوري، و    " اللباب: "امليدان بدمشق، عامل فاضل من فقهاء احلنفية، من تصانيفه        
 .٤/٣٣، األعالمالزركلي، : ُينظر  .هـ١٢٩٨، تويف سنة "شرح العقيدة الطحاوية"شرح البخاري، و

حممد حميي الدين   : ، حتقيق وتعليق  اللُّباب يف شرح الكتاب   الغنيمي، عبد الغين الغنيمي الدمشقي امليداين احلنفي،         -5
 .وت بري–م، دار احلديث ١٩٧٩ -هـ ٤/١٣٩٩: ، ط٣/٣٤عبد احلميد، 



٥٢ م يف الفقه اإلسالميالرضاع احملرِّ

 امتصاص الرضيع من الثدي – عند احلنفية –وهذا دليل على أّنه ال ُيشترط 
 .هور، وإن اختلفت عباراهتم، ِمّما يدلّ على أنّ مسلكهم قريب من اجتاه اجلم)1(مباشرة

 
 :التعريف املختار

 أنّ التعريف الذي سار عليه اجلمهور – واهللا أعلم –عد البحث والنظر، يظهر ب
 أو ما حصل منه، يف جوف امرأة،صول لنب و (:يف اجتاههم هو اجلدير باالعتبار، وهو

 : ، وذلك ملا يلي)طفل، بشروط
 
 .لتعريف الظاهريةت ه خيلو من االعتراضات اليت ُوجَِّهأّن -١
 .أّنه يتمّيز بالوضوح والبيان -٢
 .أّنه عام يشتمل االغتذاء باللنب بعدد من الوسائل كما سيأيت -٣
  .أّنه يشمل كل شرائط اإلرضاع الصحيحة -٤

                                                 
يتيم راضع وإن كـان  : واسم الرضاع ال يقف على االرتضاع من الثدي، فإنّ العرب تقول: (يقول الكاساين - 1

يرضع بلنب الشاة والبقر، وال على فعل االرتضاع منها؛ بدليل أنه لو ارتضع الصيب منها وهي نائمة، ُيسمى ذلـك                    
، بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع    كر بن مسعود،    الكاساين، عالء الدين أبو ب    : ُينظر  ).رضاعاً، حىت حيرم

 . بريوت–م، دار الفكر ١٩٩٦ -هـ ١/١٤١٧: ، ط٤/١١



٥٣ م يف الفقه اإلسالميالرضاع احملرِّ

 املبحث الثاين
 مشروعية اإلرضاع

 
ثبتت مشروعية اإلرضاع بالقرآن الكرمي والُسّنة النبوية واملعقول، سواء أكان  
 :الظئرمن ع من األمهات أم اإلرضا

 
 :القرآن الكرمي: أّوالً

  ).)1 حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ  وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْالَدَهُنَّ: قال تعاىل-١

 :وجه الداللة
ىن األمر لألمهات أو         أنّ اهللا طلب من الوالدات إرضاع أوالدهّن، واجلملة خربية مبع

، ِمّما يدلّ على أمهية اإلرضاع )2(املطلّقات، سواء أكان للوجوب أم للندب أم لإلرشاد
 .وكونه مشروعاً

ــلَّمْتُمأَرَدتُّــمْ أَن تَسْتَرْضِــعُواْ أَوْالَدَكُــمْ فَــالَ جُنَــاحَ عَلَــيْكُمْ إِذَا  وَإِنْ : قــال تعــاىل-٢ ــتُم مَّــآ سَ  آتَيْ
  ).)3بِالْمَعْرُوفِ

 : وجه الداللة
، وعلى ُترِضع االبنل  من غري الوالداتأنّ هذه اآلية دليل على جواز طلب ُمرِضع

 .ِمّما يدل على مشروعيته)4(جواز أخذ األجر على هذا العمل
اسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ تَعَ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ وَإِن :قال تعاىل-٣
 ).)5لَهُ أُخْرَى

                                                 
 .٢٣٣آية : سورة البقرة - 1
 .٢/٤٠٩، تفسري املناررضا،   .٢/٤٩٠، جامع البيانالطربي، : ُينظر - 2
 .٢٣٣آية : سورة البقرة - 3
 .٢/٥٠٨، جامع البيانالطربي، : ُينظر - 4
 .٦آية :  الطالقسورة - 5



٥٤ م يف الفقه اإلسالميالرضاع احملرِّ

 :وجه الداللة
أنّ اآلية دليل على جواز أخذ املطلَّقة لألجر على اإلرضاع عندما ال يتعّين 

 إرضاعه أو كان من، وهذا دليل على مشروعية اإلرضاع، فإن حصل امتناع )1(عليها
ألجُر إالّ دليل على مشروعية  جاز استئجار الظئر إلرضاعه، وما االستئجاُر وامانع،هناك 

 .اإلرضاع
 

 :الُسّنة الّنبوية: ثانياً
 والناس يتعاملون باإلرضاع سواء من األمهات أم -- ُبِعث رسولُ اهللا -١

، والتقرير منه ُسّنة يتعامل هبا  بهاملراِضع ، ومل ينكر عليهم ذلك، بل أقّرهم على تعاملهم
 .هذا إىل يومنا --الناس من لدن رسول اهللا 

: تزّوجُت امرأةً، فجاءت امرأة فقالت:  قال)2( أنّ عقبة بن احلارث ما ُروي-٢
 )3(."وكيف، وقد قيل؟ دعها عنك، أو حنوه ":فقال--إّني أرضعتكما، فأتيت النيب 

 :وجه الداللة
عقبة بفراق زوجته مبجرد شهادة املرأة املرضع، ورّتب احلرمة  مر أ--أنّ النيب 

ليل على مشروعية اإلرضاع وتعاطي الناس به، ولو كان الرضاع غري على ذلك، وهذا د
 . إىل ذلك--مشروع، لنّبه 
حيرم من  " : قال--أنّ النيب :  ما ُروي عن عائشة زوج النيب -٣

 .)4("الرضاعة ما حيرم من الوالدة 

                                                 
 .بريوت-،دار إحياء التراث العريب٣:،ط٥/١١٧،التفسري الكبري، حممد بن عمر بن احلسنيالرازي، الفخر: ُينظر -1
هو عقبة بن احلارث بن عامر بن نوفل القرشي، ُيكنَّى أبا َسْرَوعة، له حديث واحد يف شـهادة امـرأة علـى                       -2

 .٣/١٠٧٢، االستيعابابن عبد الرب، : ُينظر .ن أيب مليكةالرضاع، رواه عنه ُعبيد بن أيب مرمي، واب
 .٢٥١٧: شهادة املرضعة، رقم احلديث:الشهادات، باب: ،كتاب٢/٩٤١، صحيح البخاري أخرجه البخاري، -3
صـدقي  : ، ختريج وتـرقيم   صحيح مسلم أخرجه مسلم، أبو احلسني مسلم بن احلجاج القشريي النيسابوري،           -4

: ، ط ١٤٤٤: حيرم من الرضاعة ما حيرم من الوالدة، رقـم احلـديث          : الرضاع، باب : ب، كتا ٦٨١مجيل العطار،   
 . بريوت–م، دار الفكر ٢٠٠٠ -هـ ١/١٤٢١



٥٥ م يف الفقه اإلسالميالرضاع احملرِّ

 :وجه الداللة
ل اإلرضاع مما مثل التوجيه السابق ُيقال هنا؛ ألنّ الشرع رّتب احلرمة على حصو 

 .يدل على مشروعيته
 
 :)1(املعقول: ثالثاً

إنّ الغذاء األّول للجنني بعد والدته هو الّرضاعة، والّرضاعة تكون من األم؛ ألنّ 
لبنها يسُري مع منّوه سرياً مطّرداً؛ فكلما كرب الغالم يف املهد، كَُبرت دسامة اللنب، حىت 

 )2(.يستغين بالغذاء
اإلسالمية حفظ النفس بعد حفظ الدِّين؛ يف جانب )3(ةوإن من مقاصد الشريع

اإلجياب؛ بضمان ما يكفل الرعاية هلا، ويف جانب السلب؛ بإبعاد كل ما يناقضها أو يضر 
 .هبا

فالطفل بعد والدته أحوج ما يكون إىل لنب إنساين حيفظه، وليس هناك أنسب من 
 أو يكون هبا ِعلّةٌ متنعها مثالً،فل لنب األم، فإذا ُوِجَدت حاجةٌ ملجئة؛ كأن متوت أم الط

 يضمن له مرضعة أخرى ترضعه؛ حفاظاً م، فاإلسالاإلرضاع، أو ال يقبل الرضيع ثديها
 أن يتناول طعاماً أو –ه البسيط  بقدرته القاصرة وتركيب–على حياته، فهو ال يستطيع

 .يهضمه
ها من األدوات ويف الوقت نفسه، ُيجّنبه كل ما يؤذيه من املراضع الصناعية وغري

 .   باجلراثيميئةاليت تقل درجة تعقيمها وتكون مل
                                                 

، كربهان التوحيد ممـا وردت      )هو ما استنبطه العقل من النقل، أو استقل به العقل           : ( املعقول أو الدليل العقلي    -1
 ترد به، وهو صحيح، ومنه القياس املنطقي بأنواعه، والقياس الفقهي عنـد             اإلشارة به يف القرآن أو السنة، أو مما مل        

العاملَ حاِدث، وكل حاِدث    : بعض الفقهاء، وهو املسمى عند املناطقة بالتمثيل، ومثال القياس املنطقي الربهاين قولنا           
التعـارض  هللا عزيز،   الربزجني، عبد اللطيف عبد ا    : ُينظر  .ال بد له من حمِدث، فالعالَم البد له من حمِدث

 . بريوت–م، دار الكتب العلمية ١٩٩٣ -هـ ١/١٤١٣: ، ط١٣١ – ١/١٣٠، والترجيح بني األدلّة الشرعية
 .م، قطر١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩، ١/١٤٨، خامت النبيني أبو زهرة، حممد، : ُينظر -2
: ُينظـــــر  ).د هي الغايات اليت ُوِضعت الشريعة ألجل حتقيقها؛ ملصلحة العبا: ( مقاصد الشريعة -3

 -هــ   ٤/١٤١٦: ، ط ١٩طه جـابر العلـواين،      : ، تقدمي  نظرية املقاصد عند اإلمام الشاطيب     الريسوين، أمحد، 
 . الواليات املتحدة األمريكية– فريجينيا –م، املعهد العاملي للفكر اإلسالمي، هريندن ١٩٩٥



٥٦ م يف الفقه اإلسالميالرضاع احملرِّ

 املبحث الثالث
 املرِضع، ومميزات لنب الثديالعناية ب

 :املرضعالعناية ب: أوالً
جعل اإلسالم للمرِضع مكانة سامية، إذ إنّ عملها من أشرف األعمال وأنبلها على 

ة بلبنها وعطفها وحناهنا، فاإلسالم اإلطالق، حيث تساهم يف بناء األسرة على أسس متين
 . بني املسلمة وغريها سواء أكانت أُّماً أم ظئراً– يف هذا العمل الّنبيل –مل ميّيز 

وملّا كانت املرِضعة موضع احترام وعناية مبصنعها الصغري العجيب الذي يدلّ على 
ة احلمل مروراً بالوضع عظمة خالقه، كان ال ُبّد من هتيئة هذا املصنع باللنب املثايل منذ فتر

 .وانتهاًء بالفطام
 

سطتها يف ان الغذاء يصل إىل الرضيع بوم؛ أل الرزق لألوقد أوجب 
، ولتحقيق ذلك، ال ُبّد من )2(.َّ وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِن :، قال تعاىل)1(الرضاع

 :اتباع اخلطوات التالية
 
غذية اليت تفي باحتياجاهتا واحتياجات طفلها، فإنْ  على املرِضع تناول األ-١

 )3(.كانت مستأَجرةً لإلرضاع، فإنّ ملن استأجرها أن يطالبها بذلك؛ لتكمل املنفعة لولده
 :ومن هذه األطعمة

اللنب ومشتقاته، واللحوم بأنواعها، واخلضروات والفاكهة، وحنوها مع مراعاة 
 )4(.تالتنويع والتنسيق يف التكوين واحملتويا

                                                 
 .٤٤١، املقاصد العامة للشريعة اإلسالميةالعامل، : ُينظر -1
 .٦آية :  الطالقسورة -2
م، دار  ٢٠٠٠ -هــ   ١/١٤٢١: ، ط ١/٩٥٩،  املوسوعة الفقهيـة امليّسـرة    قلَعْه جي، حممد رّواس،     : ُينظر -3

م، ١٩٩٩ -هــ  ١/١٤١٩: ، ط١٣، طرق التغذية والعناية لألطفال   حممد، أمحد،     . بريوت–النفائس 
 . القاهرة–مطبعة النصر 

 . القاهرة–، املركز العريب احلديث ١١، ١٢ ،تغذية طفلك الرضيعيوسف، طارق، : ُينظر -4



٥٧ م يف الفقه اإلسالميالرضاع احملرِّ

 وباملقابل ال ُبّد من جتّنب األطعمة اليت تزيد يف الوزن؛ كالّنشويات، أو تسّبب -٢
الغازات؛ كامللفوف، أو تغّير مذاق اللنب ورائحته ِمّما جيعل الطفل ال يستسيغه؛ كالثوم 
والبصل، أو تسّبب احلساسية؛ كاملخلّالت واحللوى املكّونة من مواد ذات سعرات حرارية 

 )1(.عالية
 . اإلكثار من تناول السوائل اليت تزيد يف إفراز اللنب؛ كاملاء، واللنب، وحنومها-٣
 ترك السوائل الضاّرة؛ والتقليل من استعمال األدوية يف فترة الرضاعة، لتأثريها -٤

 )2(.يف تركيب اللنب، أِضف إىل ذلك ضرورة ترك التدخني
اً؛ حيث تساهم يف إفراز اللنب،  كما أنّ للراحة النفسية لدى األم أثراً مهّم-٥

 )3(.وذلك بأخذ قسط وافرمن الراحة والنوم بعيداً عن القلق واالضطراب
 

هذه هي أهم اخلطوات اليت ال مناص من اتباعها نظراً إىل أمهيتها لصاحبة اللنب، 
 .ومسامهتها يف تكوين الصغري وبنائه، فما هي مزايا هذا اللنب العجيب؟

 
 : الثديمميزات لنب: ثانياً

 :هن على مقتضى الفطرة، قال تعاىلجاء األمر اإلهلي بإرضاع األّمهات ألوالد
َّحَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْالَدَهُن )4( ؛ حيث إنّ اللنب الطبيعي

سيما يف مّدة الّرضاع؛ وهي املّدة اليت ال ية، يساعد الرضيع يف منّوه، وأدائه لوظائفه احليو
تثبت هبا حرمة النكاح، خالفاً للكبري؛ فإنّ اللّنب إنْ ساعده يف أداء وظائفه احليوية، ال 

  )5(.يساعده يف النمو
                                                 

، ٩١، ١٦ظافر الكيـايل،  : عدنان كيايل، وإيلي الوند، قّدم هلا: ، ترمجةموسوعة العناية بالطفل  سبوك،  : ُينظر -1
 . بريوت–م، املؤسسة العربية ٩/١٩٩٢: ط
 .١٤ ،طرق التغذية والعناية لألطفالحممد،   .٧،  تغذية طفلك الرضيعيوسف،: ُينظر -2
 .١٥، موسوعة العناية بالطفلسبوك، : ُينظر -3
 .٢٣٣آية : سورة البقرة -4
، ٣١١،   املسؤولية اجلسدية يف اإلسالم    موسى، عبد اهللا إبراهيم،    .٢/٤١٦، تفسري املناررضا، : ُينظر -5
 .٧، طرق التغذية والعناية لألطفالحممد،  . بريوت–م، دار ابن حزم ١٩٩٥ – ١/١٤١٦: ط



٥٨ م يف الفقه اإلسالميالرضاع احملرِّ

وألجل هذا، فال ُبّد أن يكون اللنب حمتوياً على العناصر الالزمة يف تركيبه، وخباصة 
 الرضيع، وقد سبق اإلسالُم الطبَّ احلديث يف بيان مزايا هذا يف الشهور األوىل من حياة
 :اللنب، وميكن إمجاهلا فيما يلي

آيَاتِنَـا فِـي الْآفَـاقِ وَفِـي          سَـنُرِيهِمْ : إنّ هذا اللّنب آية من آيات اهللا العجيبة،قال تعاىل         -١
ى البشر ولـو    ، فهو مدهٌش ومبهٌر يف تكوينه، تعجز عن تركيبه خبصائصه قو          ))1 أَنفُسِـهِمْ 

اجتمعت، وأضخم املعامل ولو تضافرت؛ ألنّ تركيبه يف تبّدل مسـتمّر يالئـم الرضـيع        
، كما أنَّه يكون بدرجة     )2( حسب درجات ِسّنه من يوم إىل آخر، بل ويف الرضعة الواحدة          

 .حرارة مناسبة للطفل؛ حيث يأخذ درجةَ حرارة جسم األم
لدم يف أحشاء أّمه، فلّما برز إىل  هو أفضل غذاء؛ ألنّ الولد تكّون من ا-٢

الرحم إىل لنب يتغذّى منه يف خارجه؛ حيث يف  الذي كان يتغذّى منه دمالوجود، حتّول ال
إنّ أفضل لنب للرضيع هو اللنب الذي خيرج يف األيام اُألوىل بعد الوالدة، وهو املسّمى 

  )3().حليب اللّبأ(
يح مع الدم، مع تعديل نسبة املكّونات؛ يف الغدد الثديّية، بالترش:  مكان تكوينه-٣

بروتينات، وفيتامينات، : حيث حيتوي على مجيع املواد الغذائية الالزمة للطفل؛ من
  )4(.ومعادن، وأمالح، وأجسام مضادة، ِمّما يساعد يف بناء العظام وإنبات اللحم

                                                 
 .٥٣آية : صلتسورة ف -1
 –م، دار املَكـتيب     ١٩٩٥ -هــ   ١/١٤١٥: ، ط ٣٧٢،  نظرات يف اإلسـالم   النابلسي، حممد راتب،    : ُينظر -2

م، ١٩٩١ -هـ  ٨/١٤١٢: ، ط ١/٤٧١،  خلق اإلنسان بني الطب والقرآن    البار، حممد علي،      .دمشق
: ، ط ٤٨٣ حممد هيثم اخلّياط،     :، تقدمي املوسوعة الطبية الفقهية  كنعان، أمحد حممد،     . جدة–الدار السعودية 

 . بريوت–م، دار النفائس ٢٠٠٠ -هـ ١/١٤٢٠
 -هـ  ٣/١٤٠٠: ، ط ١/٣٥٧،  روائع البيان تفسري آيات األحكام من القرآن      الصابوين، حممد علي،    : ُينظر -3

 .٩، طرق التغذية والعناية لألطفالحممد،  .٢/٤١٦، تفسري املناررضا،  . دمشق–م، مكتبة الغزايل ١٩٨٠
م، ٦/١٩٩٢: ، ط ٧٠،أطفالنااحلسن، علي،     .٣١٠، املسؤولية اجلسدية يف اإلسالمموسى، : ُينظر -4

م، ١٩٨٥،  ٢/٢١٩،  أحكام األسـرة يف اإلسـالم     حسني، أمحد فّراج،      . بريوت–دار العلم للماليني 
 . اإلسكندرية–مؤسسة الثقافة اجلامعية 



٥٩ م يف الفقه اإلسالميالرضاع احملرِّ

اسية؛  لنب الثدي نظيف معقّم خاٍل من اجلراثيم وامليكروبات اليت تسّبب احلس-٤
 .كالقيء واإلسهال

 لنب الثدي عند األم ِهَبةٌ إهلية ِمن اهللا يوفّر املال واجلهد يف إعداد الرضعات، -٥
وجاهز تلقائياً الستعماله وقت احلاجة باحلرارة املطلوبة إضافةً إىل سرعة هضمه 

 )1(.وامتصاصه
 

 أخرى ضئيلٌ، وبعد هذا العرض املوجز، يظهر أنّ الفرق يف مزايا اللنب من أنثى إىل
 .وال فرق بني لنب أنثى وأخرى، إالّ يف الكمّية الناجتة

كما أنّ هذا اللّنب خبصائصه السابقة ذو أمهية بالغة للمرِضع والرضيع، مما يدل على 
 . عظمة اخلالق وِحكمته

 

                                                 
، اإلبداعات الطبية لرسـول اإلنسـانية     تار،  سامل، خم   .٦، تغذية طفلك الرضيعيوسف، : ُينظر -1

 . بريوت–م، مؤسسة املعارف ١٩٩٥ -هـ ١/١٤١٦: ط، ١٧٣
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 املبحث الرابع
 أمهية الرضاع الطبيعي للمرِضع والّرضيع

 
 وخباصة عند –ي األم، أو ثدي املرِضعة ملّا كانت الّرضاعة الطبيعية من ثد

، والوسيلة املثلى لتغذية الرضيع، كانت احلاجةُ داعيةً إىل )1( هي األمر الفطري–اَألقدمني 
فإذا كانت الفطرة تقضي بالرضاع، فديننا دين الفطرة، وإذا ا العمل العظيم، بيان فائدة هذ

وما الفوائد ،  تابه وعلى لسان رسوله ذلَك يف ككان الِعلُم يدل عليه، فقد علّمنا اُهللا
آن قبل أكثر من أربعة عشر اليت اكتشفها العلم احلديث إالّ كشٌف حلقائق أشار إليها القر

 :واألدلة على ذلك كثريةقرناً، 
 
 
 فقد أوصى اُهللا تعاىل من قبل يف آياته البّينات بضرورة اّتباع سنن الرضاعة -١

غربيني، ينادون اليوم بالرجوع إليها بعد ارتفاع نسب الطبيعية، حىت إنّ كثرياً من ال
 .األمراض والوفيات وغريمها لديهم

 
 
 - -وحىت تقرَّ عُني أمِّ موسى  وألن لنب األم هو الغذاء األول للبشرية، -٢

أَنْ  سَىوَأَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّ مُو :  املراضَع؛ لريجع إىل أّمه ويرضع منها، قال تعاىليهفقد حّرم اُهللا عل
  .))2  وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِنيَتَخَافِي  فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَاأَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ

                                                 
).       القدمية اليت اختارها األنبياء، واّتفقت عليها الشرائع، فكأّنها أمٌر ِجبليٌّ ينطـوون عليـه              ُسّنةهي ال : (الفطرة -1

 .م١٩٩٤، ٣/٥١،  يف قضايا معاصرة حبوث وفتاوى إسالميةجاد احلق، جاد احلق علي،: ُينظر
 .٧آية : سورة القصص -2
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، كما أنّ أّول مرِضع تشّرفت برضاع  وكذلك أرضعت مرُمي ابَنها عيسى
  )3(.، مث غريها من املراِضع)2( بنت وهب الزهرّية)1(ريفة آمنة هي والدته الش- -النيب

 
 
ما أخرجه مسلم عن سليمان  وِمّما يدلّ على أمهية الرضاعة الطبيعية للرضيع -٣
يا رسول :  جاءته امرأةٌ ِمْن غَامٍد ِمَن األزِد، فقالت- - عن أبيه أنّ النيب )4(بن بريدة

أراك تريد أن :  فقالت" فاستغفري اهللا وتويب إليهوحيك، ارجعي،":اهللا، طهِّرين، فقال
. إّنها ُحبلى من الزىن:  قالت"وما ذاِك؟ ":قال. )5(ت ماعز بن مالكْدين كما ردََّدردُِّت

فكَفَلها رجلٌ من  :قال. "حىت تضعي ما يف بطنك": فقال هلا. نعم:  قالت"أَنِت؟ ":فقال
 :ال فق- -فأتى النيبَّ : قال.  وضعتىتاألنصار ح

                                                 
، هي آمنة بنت وهب، تزوَّجها عبد اهللا بن عبد املطلب، وهو ابن ثالثني سنة، فولدت لـه رسـول اهللا                      -1

أخرجته أمُّه إىل أخوال أبيه بين النجار تزورهم بعد سبع سنني من عام الفيل، حيث توفيت بعد ذلك بشهر باألبواء،                    
 .٣٠ – ١/٢٨، االستيعابابن عبد الرب، : ُينظر .ضنته أمُّ أمينفح
هذا احلبيب حممد   اجلزائري، أبو بكر جابر،      .١٦٨، اإلبداعات الطبية لرسول اإلنسانيةسامل، : ُينظر -2

 . املدينة–م، مكتبة العلوم واحلكم ١٩٩٨ -هـ ٥/١٤١٩: ، ط٦٦،  يا ُمِحّب-  -رسول اهللا 
ْيبة جارية عّمه أيب هلب بضعة أيام، مث التمس عبد املطلب حلفيده اليتيم مرِضعاً من البادية؛                 ثو - -أرضعْتُه   -3

 أعيـد طبعـه     -٢: ، ط ١/٢٥،  السرية النبوية واآلثار احملمدية   زيين، أمحد،   : ُينظر .فكانت حليمة السعدية
 -هــ   ١٤٠١،  ١١٣،  بويةالسرية الن الندوي، أبو احلسن علي احلَسين،       . بريوت–باألوفست، دار املعرفة 

َهّمام : عمر األشقر، راجعه  : ، تقدمي صحيح السرية النبوية  العلي، إبراهيم،    . صيدا–م، املكتبة العصرية ١٩٨١
 .  األردن-م، دار النفائس١٩٩٦ -هـ ٢/١٤١٦: ، ط٣٧سعيد،

ُبريدة األسلمي، تويف   ، ُوِلد يف عهد عمر بن اخلطاب، روى عن أبيه           هو سليمان بن ُبريدة بن احلُصيب األسلمي       -4
: ، حتقيق وتعليق  هتذيب الكمال يف أمساء الرجال    املزي، مجال الدين أبو احلجاج يوسف،       : ُينظر .هـ١٠٥سنة 

 . بريوت–م، مؤسسة الرسالة ١٩٨٧ -هـ ١/١٤٠٨: ، ط٣٧٢ – ١١/٣٧٠بشار عّواد معروف، 
 نفسه بالزىن تائباً، وكان حمَصناً، فَـُرجم،        هو ماعز بن مالك األسلمي أبو عبد اهللا، صحايب جليل، اعترف على            -5

 .٣/١٣٤٥، االستيعابابن عبد الرب، : ُينظر .روى عنه ابنه عبد اهللا حديثاً واحداً
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إذاً ال نرُجَمها وَنَدَع ولَدها صغرياً ليس له َمْن ": فقال. قد وضَعِت الغامدّية 
 )1(.فََرَجَمها: إيلَّ َرضاعه يا نّيب اهللا، قال:  فقام رجلٌ من األنصار فقال"ُيْرِضُعه

على إبقاء الرضيع مع أمه فترة  --ووجه االستدالل ظاهر يف إصرار النيب 
 .حَرم من فوائدها، وهذا دليلٌ على ُبعد النظر وعدالة اإلسالم ورمحتهالرضاعة؛ حىت ال ُي

 .وُيستدل هبذا على جواز تأخري احلدود ملصلحة شرعية 
ومبا أنّ املبحث يتحّدث عن أمهية الرضاع الطبيعي للمرِضع والرضيع، فال ُبّد من 

 .الفصل بينهما؛ بالنظر يف نتائج أحباث العلماء
 : الطبيعي للمرِضعأمهية الرضاع: أوالً

 إنّ األم اليت ترضع وليدها، يَتعّمق لديها إحساس بالتلذّذ والغبطة؛ فيزيد -١
تقارهبا مع الرضيع، وتشعر بالسعادة يف أدائها لواجبها، وقناعتها بإرضاع وليدها ضرورية 
 لتنشيط غريزة إدرار احلليب من الثدي، وهذا بدوره مينع احتقان الثدي وتوّرمه، ويقي من

 )2(.مجيع أنواع االلتهابات
 الرضاعة الطبيعية تبعث النشاط يف وظائف اهلضم عند األم لالستزادة من املواد -٢

الغذائية والسوائل للتغلّب على األعراض اليت تصيبها من جوع وظمأ وغريمها، ويف الوقت 
اء فترة نفسه تعطي األم فرصة للتخلّص من خمزون الطاقة والشحم املتراكم يف اجلسم أثن

  )3(.احلمل

                                                 
: من اعترف على نفسه بالزىن، رقـم احلـديث        : احلدود، باب : ، كتاب ٨٥٣،  صحيح مسلم أخرجه مسلم،    -1

كفالةَ األنصاري، وأّخر الغامدية إىل الفطام، مث أمر برمجهـا           قَِبلَ قولَ و   -  -، هذا والصحيح أنّ النّيب      ١٦٩٥
نيل األوطـار شـرح منتقـى       الشوكاين، حممد بن علي بن حممد،       : ُينظر .بعد ذلك، كما ذكر الشوكاين

هـ ١/١٤٢٣: ، ط ٢/١٥٤٧خليل مأمون شيحا،    : ، خّرج أحاديثه وعلّق عليه    األخبار من أحاديث سّيد األخيار    
 . بريوت–رفة م، دار املع٢٠٠٢ -
وميض : حممد مجيل، والعمري  : احلّبال: ُينظر .١٧١، اإلبداعات الطبية لرسول اإلنسانيةسامل، : ُينظر -2

يونس، أمحـد     . بريوت–م، دار النفائس ١٩٩٧ -هـ ١/١٤١٨: ، ط٩٠، الطب يف القرآنرمزي، 
 . الفجالة–، دار هنضة مصر ٥، تغذية الرضيعالسعيد، 

حممد صـّديق   : حممد عبد اهللا السّمان، خرج أحاديثه     : ، تقدمي الرجل واملرأة يف اإلسالم   مد،  وصفي، حم : ُينظر -3
 .١٧٠، اإلبداعات الطبية لرسول اإلنسانيةسامل،  .، دار الفضيلة٢٦٤املنشاوي، 
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 الرضاعة الطبيعية تؤّدي إىل ِعّدة انقباضات منتظمة لعضلة الرحم مبا يساعد يف -٣
ختفيف كمية الدم النازف عقب الوالدة وعودة الرحم إىل وضعه الطبيعي، كما أّنها مانع 
 منمحل طبيعي يف كثري من األحيان؛ بتأخريها خروج البويضة األنثوية إىل قناة فالوب، و

      )1(. تساعد على انقطاع الدورة الشهرية لألممث
أي أنّ الرضاعة الطبيعية بالنسبة لألم وسيلة لتعميق الرابطة الروحية والعاطفية،  

وفتح الشهّية، واحملافظة على التركيبة اجلسدية، ووسيلة طبيعية لتنظيم األسرة وتباعد 
 .املسافة بني محل وآخر

 
 :لطبيعي للّرضيعأمهّية الّرضاع ا: ثانياً

إنّ الّرضيع الذي يتغذّى بلنب أّمه، ويأخذ منه حاجته، يّتصف بصفات عديدة متّيزه 
عن غريه من األطفال الذين ال يعتمدون على الرضاع الطبيعي، والطفل أحوج ما يكون 

 :إىل لنب أّمه يف األيام األوىل بعد والدته، وذلك ملا يلي
 
 :  املزايا واالنفعاالت النفسية-١

إذ إنّ األم حني ُترِضع ولَدها، ال ُترِضعه اللّنب فحسب، بل ترضعه العطف والرمحة 
واحلنان، فينشأ جمبوالً على ُحّب اخلَري، خالفاً ملن ُيحَرمون عطف وحنان أّمهاهتم، تفتعل 

 )2(.يف نفوسهم نوازع الشر والقسوة واالنتقام

                                                 
 .١٧٠،  اإلبداعات الطبية لرسول اإلنسانيةسامل،: ُينظر -1
 .١/٣٥٧، األحكام من القرآنروائع البيان تفسري آيات الصابوين، : ُينظر -2
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 :  الصفات البدنية-٢
سم الرضيع؛ خلروجه من دمها، فيمتّصه الّرضيع ليكون له فلنب املرأة ذو تأثري يف ج

دماً ينمو به حلمه وينشز عظمه، دون تضّرر األم من ذلك؛ النّ الرضيع جزؤها وقطعة 
 .منها

وباإلضافة إىل املساعدة يف النمو، يساعد اللُّنب الّرضيَع يف أدائه للوظائف احليوية؛ 
ل كَُمَنشٍِّط عام، ويقي من اآلفات القلبّية، إذ هو ُمطهٌِّر طبيعّي للجهاز اهلضمي يعم

وااللتهابات املعوّية وُيكِسب اجلسَم مناعةً ضد األمراض املختلفة، مع احملافظة على درجة 
 )1(.احلرارة الطبيعية للرضيع

 .وبذلك ال حيتاج إىل غذاء إضايف خالل الستة أشهر األوىل من عمره
 
 :  التأثريات العقلية-٣

اسة إىل أّنه كلما زادت فترة الرضاعة الطبيعية للمولود من لنب حيث َخلُصت در
  )2(.األم، كلما زادت نسبة ذكائه يف فترة البلوغ

 .وهذا يؤكّد العالقة الوثيقة بني فترة الرضاعة الطبيعية، والذكاء يف فترة البلوغ
 

 –  أحياناً–وبذلك يكون لنب األم أنفع للولد من لنب الظئر، ولكْن قد يتعذّر 
إرضاع األم لولدها، فهنا ال مفّر من اللّجوء إىل التماس املراضع، حيث تشعر املرضعة بأهنا 

 .، وال خيفى أنّ لنب املراضع مقّدم على األلبان الصناعيةواحترامأم، هلا ما لألم من إجالل 
وألنّ لنب املرِضع يؤثّر يف جسم الطفل ويف أخالقه وسجاياه، لذلك َوَجَب   

 )3(.يف انتقاء املراِضع، وجتّنب استرضاع املريضة وفاسدة األخالقاالحتياط 

                                                 
، مع املـرأة املسـلمة    إمساعيل، حممد بكر،      .٢/٢١٩، أحكام األسرة يف اإلسالمحسني، : ُينظر -1

خلق اإلنسان بني   البار،   .٢٦٣، الرجل واملرأة يف اإلسالموصفي،  . القاهرة–، دار الطالئع ٢٦٨
 .١/٤٧١، الطب والقرآن

: هــ املوافـق   ١٤٢٣/صـفر /٢٦: ، اخلمـيس، التـاريخ    ٢٣٨٦: العدد،  "احلياة اجلديدة " صحيفة: ُينظر -2
 .م٩/٥/٢٠٠٢
 .٢/٤١٦، تفسري املناررضا، : ُينظر - 3



٦٥ م يف الفقه اإلسالميالرضاع احملرِّ

فقد كان من عادة العرب إذا ُوِلَد هلم مولود أن يلتمسوا له مرِضعة من غري 
قبيلتهم؛ حيث يؤِثرون البادية لرضاعة األطفال ونشأهتم األوىل ملا يف ذلك من منافع 

 :للرضيع؛ منها
 

 . الصفاءا يف هواء البادية من م-١     
 . ويف أخالقها من السالمة واالعتدال-٢     
 . وبعدها عن مفاسد املدنية-٣     
 )1(. وألنّ لغة البادية سليمة أصيلة؛ فيكون ذلك للغالم أجنب وأفصح-٤     

مبعىن أنّ االسترضاع لألبناء يزيد اجلسم صحةً، واللسان فصاحةً، والعقل تدبرياً 
 .بادية كما كان شائعاً يف املاضيووعياً وخباّصة يف بيئة ال

وتأثري االنفعاالت النفسية وغريها يظهر يف الرضيع من املرِضع كما يظهر من األم 
 .لولدها

 
 يكاد يكون معدوماً، وإنْ كان – على صورته القدمية –وال خيفى أنّ االسترضاع 

الناس فيما بينهم أّيما يأخذ اليوم أشكاالً أخرى سيما يف املناطق الشعبّية اليت يتساهل فيها 
تساهل، إضافة إىل بعض الصور احلديثة؛ كبنوك اللنب، واليت سيتم التعرض هلا بالتفصيل 

 .الحقاً
 

 .فلماذا تترك األمهاُت اإلرضاَع الطبيعي؟، وملاذا التهاون يف هذا العمل النبيل؟

                                                 
ــا،  .١/٢٥، السرية النبوية واآلثار احملّمديةزيين،  .١١٣، السرية النبويةالندوي، : ُينظر - 1     رضـ

 . بريوت–لعلمية م، دار الكتب ا١٩٧٥ -هـ ٥/١٣٩٥: ، ط٢٣، حممد رسول اهللا حممد، 



٦٦ م يف الفقه اإلسالميالرضاع احملرِّ

 املبحث اخلامس
 عوامل ترك األمهات لإلرضاع

 
وجود من أسباب الالعشرين قد أنعم اهللا عليهن مبا يف  واديإنّ أّمهات القرن احل

الرفاهية والبحبوحة وارتفاع مستوى املعيشة، وكثري منهن يرفضن التنازل عن قليل من 
 .هذه الرفاهية، فيحرمن أطفاهلن من حليب الثدي، ألسباب واهية

 
 :تفسري املنار بعد بيانه الهتمام العلماء بتربية األطفالكتاب قال صاحب 

وقاِبلْه بتهاون الناس اليوم يف أمر الولدان يف رضاعتهم وسائر شؤوهنم، حىت إنّ (
األّمهات اللوايت فطرهن اهللا تعاىل على التلذّذ بإرضاع أوالدهن والغبطة به، قد صار نساء 

ترفّعاً، وطمعاً يف السَِّمن وبقاء اجلمال، أو ابتغاء سرعة : األغنياء منهن يرغنب عنه
 )1(.)احلمل

 
 :إىل اآلتيةوميكن تصنيف هذه العوامل 

 ويتمثّل يف فقد األم لثقتها يف قدرهتا على اإلرضاع الطبيعي : العامل النفسي-١
بالذات يف األيام األوىل بعد الوالدة عند اليت تلد ألّول مّرة؛ العتقادها بنقص كمية 

 )2(.اللّنب
احة والبعد عن بالررشاداته، و     وهذه احلالة ميكن عالجها مبراجعة الطبيب واّتباع إ

 .االضطرابات
 إذ إنّ كثرياً من اجملتمعات تعتربها عادةً رجعّية تؤثّر يف : العامل االجتماعي-٢

النشاط االجتماعي؛ نتيجة خلروج املرأة من املرتل وانشغاهلا يف عملها، فحىت ال يلحقها 
  )3(.التعيري أو األَنفَة، تترك اإلرضاع

                                                 
 .٢/٤١٧، تفسري املناررضا،  - 1
 .٧، تغذية طفلك الرضيعيوسف، : ُينظر - 2
 .١٦٧، اإلبداعات الطبية لرسول اإلنسانيةسامل،  .٦٨، أطفالنااحلسن، : ُينظر - 3



٦٧ م يف الفقه اإلسالميالرضاع احملرِّ

 يف اجملتمعات العربية، كما أنّ كثرياً من وخباصةك ويدحضه، والواقع ُيكذّب ذل
اجملتمعات الغربية بدأت تعود إىل اإلرضاع الطبيعي بعد أنْ أدركت ما فيه من احلسنات، 

 .مع التوفيق بينه وبني األنشطة االجتماعية
 إرضاع طفلها ملرٍض ألَّم هبا؛ – أحياناً – فقد ترفض األمُّ : العامل املََرضي-٣

 )1(.كأمراض القلب واألمراض العقلية، أو ملرٍض ينقل العدوى إىل ابنها، كمرض الّسل
أي أهنا ال تستطيع إرضاع وليدها لتأثري املرض عليها، أو لتأثريه على الرضيع، 

 .وميكن هنا استئجار مرضعة أو االستعانة بالبدائل األخرى
ة اجلسم ومجاله،  وذلك خلوف البعض على رشاق: العامل الصحي واجلمايل-٤

أو ترّهل الثديني وتشقّق احللمات، وقد يكون الدافع من وراء ترك اإلرضاع الرغبة يف 
 )2(.السَِّمن

إنّ معاين اجلمال والقبح والشرف وغريها ال تؤثّر يف إسقاط : وُيجاب عن ذلك
احلقوق وترك الواجبات؛ ألنّ الّناس سواسية أمام اهللا يف أداء احلقوق وااللتزام 

  )3(.الواجباتب
كما أنّ االستمرار يف إرضاع الصغري، واتباع اإلرشادات الطبّية كفيل باحملافظة 

 .على قوام اجلسم ورشاقته
فقد كثرت اآلن ظاهرة الرضاعة الصناعية يف :  عامل البدائل والدعاية هلا-٥

زمة لصّحة خمتلف دول العامل؛ لالعتقاد بأهنا حتوي إضافات كثرية من املواد الغذائية الالّ
الّرضيع، إضافة إىل ما تقوم به شركات الدعاية من محالت مكثّفة عن فوائد احلليب 
الصناعي الذي أصبح يغزو الدول اليت ال تعتمد على نفسها يف التصنيع بشكل خاص، 

  )4(.وظهرت أضراره مؤّخراً

                                                 
: ، ط١٢٦حممد الزحيلـي،  :  وتقدمية، مراجع قضايا وفتاوى– املرأة يف اإلسالماخلياط، رمي نصوح، : ُينظر - 1
 .٦٨، أطفالنااحلسن،  . بريوت–م، اليمامة، دمشق ١٩٩٧ -هـ١/١٤١٨
 .٦٧، أطفالنااحلسن، : ُينظر - 2
 . القاهرة–م، مكتبة املتنيب ١٩٨١، نظرية املصلحة يف الفقه اإلسالميحسان، حسني حامد، : ُينظر - 3
 .١٦٧، اإلبداعات الطبية لرسول اإلنسانيةسامل، : ُينظر - 4



٦٨ م يف الفقه اإلسالميالرضاع احملرِّ

لم وال مانع من استخدام الرضاعة الصناعية يف العصر احلاضر؛ ألهنا أصبحت أس
وأسهل ِمّما كانت عليه من قبل، شريطة أالّ تكون الوسيلةَ األساسية اليت يعتمدها الرضيع، 

 .بل تكون متّممة لإلرضاع من الثدي مع تقّدم ِسّن الّرضيع كتمهيد لعملية الفطام
 للرغبة و، أ األم، أو حصول فرقة بينها وبني زوجهات كمو؛ عوامل أخرى-٦

 .ا من ذوي الشرف واملكانة أو لكوهن،)1(يف سرعة احلمل
 

وبعد، فهذه أهم العوامل املؤثرة يف ترك األم لإلرضاع الطبيعي، وبالنظر يف هذه 
 :العوامل، يظهر أّنها على نوعني

 .ال دخل لألم فيه؛ كاملرض، واملوت، وغريمها: األّول
 .لألم دخل فيه؛ كرغبتها يف العمل أو احملافظة على مجاهلا: الثاين

 
الواهية اليت ذكرهتا؛ كالرغبة يف احلمل السريع واحملافظة على الرشاقة واألسباب 

وغريمها، كلها مقاومة للفطرة، ومفسدة للنسل، واملسلمون أوىل بآداب الّرضاع والتربية 
 )2(.من غريهم

 :ولوال األمهية، ما جعل اإلسالم له البدائل؛ األم أوالً مث أخرى إن تعذر لقوله تعاىل
 سَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَىتَعَا وَإِن.)3( 

 
 كضعف الوليد الذي يولد الرضيع؛وال خيفى أنّ األم قد تترك اإلرضاع بسبب من  

ناقص النمو، أو لنقص يف تكوين الفم أو الشَّفة حيول دون القدرة على مّص الثّدي، أو 
 لَنب أّمه لظهور ألمراض اجلهاز العصيب وأمراض القلب وغريمها، كما قد يترك الرضيُع

  )4(.الدورة الشهرية عندها واليت تؤثّر يف طعم اللّنب

                                                 
 .٣١٤، املسؤولية اجلسدية يف اإلسالمموسى،  .٢/٤١٧، تفسري املناررضا، : ُينظر - 1
 .٢/٤١٧، تفسري املناررضا، : ُينظر - 2
 .٦آية : سورة الطالق - 3
 .٢٢، تغذية الّرضيعيونس،   .٧٧، أطفالنااحلسن، : ُينظر - 4



٦٩ م يف الفقه اإلسالميالرضاع احملرِّ

     وهذه احلاالت يتّم عالجها باستمرار جتويع الصغري وإرضاعه حىت يستسيغ اللنب من 
جديد، ومن خالل توجيهات الطبيب وإرشاداته، أو استخدام البدائل عند الضرورة 

 .املُِلّحة، واهللا أعلم
 

يان ماهية الرضاع وأمهيته، أُبّين حكم اإلرضاع، واالستئجار عليه وذلك يف      وبعد ب
 .الفصل الثاين

  
 
 



٧٠ م يف الفقه اإلسالميالرضاع احملرِّ

 

 
  

 احلكم التكليفي لإلرضاع، واالستئجار عليه
 :ويتضمن متهيداً، ومخسة مباحث

 
 .حكم اإلرضاع حال قيام الزوجية:                      املبحث األول

 
 .حكم اإلرضاع بعد انقضاء الزوجية:      املبحث الثاني                

 
 .استئجار املرضع، والوقت الذي تستحق فيه األجر:                       املبحث الثالث

 :                                    وفيه مطلبان
 .استئجار املرضع: وّل                                                              املطلب األ

 .الوقت الذي تستحق فيه األجر:                                                              املطلب الثاني
 

 .تقدير أجر الرضاع، وعلى من جيب:                      املبحث الرابع
 

 .رضاعتقديم األم على غريها يف اإل:                      املبحث اخلامس
 



٧١ م يف الفقه اإلسالميالرضاع احملرِّ

 .لإلرضاع، واالستئجار عليه)1(احلكم التكليفي
 :متهيد

إنّ األم هي أقرب الناس إىل ولدها الرضيع، يستقي منها اللّنب واحلنان، يف ترابط 
أّنها قد تترك اإلرضاع لسبب من األسباب املقبولة أو غري سابقاً وانسجام بديعني، وقد َمّر 

 .ة الطفل، ويزيد االحنالل اُألسرياملقبولة، ممِّا يؤثر سلباً على حيا
، جاءت الشريعة اإلسالمية لتضع ضوابط تبّين فيها املسؤوليات َومن ألجل هذا

يتحّملها، واآلثار املترّتبة على القيام هبذا العمل النبيل أو تركه، وما يستلزمه ذلك من 
 .تبعات، مع طرح البدائل املشروعة

اللّنب اإلنساين إّما أن يكون من األم اليت َولََدْت تنّبه الفقهاء إىل أنّ أمر اإلرضاع ب
الرضيع أو من املراضع، فبحثوه، وفّرعوا عليه كثرياً من التفريعات، اليت على ضوئها بىن 

 .قانونُ األحوال الشخصّية موادَّه
 

 تـأمر الوالـدات   وقد سبق يف مشروعية اإلرضاع بعُض النصوص الشرعية الـيت  
حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ  وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْالَدَهُنَّ    :ما قولُ املوىل عز وجل    سيال  و بإرضاع أوالدهن، 

ةٌ بِوَلَدِهَا  وَالِدَ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ الَ تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِالَّ وُسْعَهَا الَ تُضَآرَّ         أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ       
أَرَدتُّـمْ   فَإِنْ أَرَادَا فِصَاالً عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَـالَ جُنَـاحَ عَلَيْهِمَـا وَإِنْ    وَالَ مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ     

آتَيْـتُم بِـالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُـواْ اللّـهَ وَاعْلَمُـواْ أَنَّ اللّـهَ بِمَـا تَعْمَلُـونَ               تُم مَّـآ  أَن تَسْتَرْضِعُواْ أَوْالَدَكُمْ فَالَ جُنَـاحَ عَلَـيْكُمْ إِذَا سَـلَّمْ          
 ) )2بَصِريٌ

                                                 
، وذلـك  )ه بني فعل والكف عنهما اقتضى طلب فعل من املكلف، أو كفّه عن فعل، أو ختيري   : (احلكم التكليفي  -1

و التخـيري بـني     كطلب الشارع إقامة الصالة من املكلف، أو الكف عن أكل مال اليتيم يف املطلوب الكف عنه، أ                
  .    األكل والشرب

، دار الفكـر    ٢٢-٢١،  أصول الفقه أبو زهرة، حممد،     .١٠١، علم أصول الفقهخلّاف، عبد الوهاب، : ُينظر
 . القاهرة–العريب 

 .٢٣٣آية : سورة البقرة -2



٧٢ م يف الفقه اإلسالميالرضاع احملرِّ

 : على هذه اآلية قائالً)1(َوعلّق ابن العريب املالكي 
 ، مع الَغَصِص هبا ُبْرهـةً ِمـن       )2(هذه اآلية ُعضلة، وال ُيتخلّص منها إالّ ِبُجَرْيَعِة الذَّقَن        ( 

 .)3()الدَّهر
 

أي أهنا حتتاج إىل نظر ثاقب من أهل اإلحكام الستنباط ما فيها من أحكام؛ إذ إنّ                
كونه واجباً عليها أو علـى غريهـا، وإنّ         والرضاع خيتلف بني كونه حقّاً لألم أو الطفل         

 مفهوم الوالدات يف اآلية يدور بني املطلّقات واملتزوِّجات، كما أنّ هذه اآلية وغريها مبـا              
فيها من أحكام عن الرضاع والنفقة وغريمها ِمّما ينطبق على األمهات، قد ينسحب على              

 .الغري من املرضعات
 

 .     وتفصيل ذلك يف املباحث اآلتية
 
 
 

                                                 
، عامل أهـل    )هـ٤٦٨( هو القاضي أبو بكر بن العريب حممد بن عبد اهللا بن حممد االشبيلي املالكي، ُوِلَد سنة                  -1

األندلس، الفقيه، احلافظ، ارحتل مع أبيه صغرياً ألجل العلم، وويل القضاء، مث صرف عنه مقبالً على نشـر العلـم،                    
عارضة األحوذي يف شـرح     " و  " أحكام القرآن : "الفقه واألصول، من أشهر تصانيفه    صّنف يف التفسري واحلديث و    

 .هـ، وُدِفن مبدينة فاس٥٤٣، اخُتلف يف سنة وفاته، وصحح الذهيب أّنه تويف سنة "الترمذي
 –، دار إحيـاء التـراث العـريب      ٤: ، ط ٤/١٢٩٧،  تذكرة احلفاظ الذهيب، أبو عبد اهللا مشس الدين حممد،        : ُينظر
ابن العماد، شهاب الدين أبو الفالح عبد احلي بن أمحد بن حممد العكري احلنبلي الدمشـقي،                  .وتبري

: عبد القادر األرناؤوط، حتقيق وتعليـق     : ، أشرف على حتقيقه وخّرج أحاديثه     شذرات الذهب يف أخبار من ذهب     
  .بريوت دمشق، –م، دار ابن كثري ١٩٩٢ -هـ ١/١٤١٣: ، ط٢٣٤ – ٦/٢٣٢حممود األرناؤوط، 

.        أي أنّ قرب املوت منه كقُرب اجلُريعة من الذّقن، وذلك إذا أشـرف علـى التلـف مث جنـا                   : ُجريعة الذَّقَن  -2
 .   ٧٠٩، القاموس احمليطالفريوز أبادي،  .٨/٤٦، لسان العربابن منظور، : ُينظر

: ، ط ١/٢٠٢مـد البجـاوي،     علـي حم  : ، حتقيـق  أحكام القـرآن  ابن العريب، أبو بكر حممد بن عبد اهللا،          -3
 . بريوت-م، دار الفكر ١٩٧٢ -هـ ٣/١٣٩٢



٧٣ م يف الفقه اإلسالميالرضاع احملرِّ

 املبحث األول
 حكم اإلرضاع حال قيام الزوجية

 :جاء النص القرآين صرحياً بأن إرضاع األطفال على األمهات؛ بدليل قوله تعاىل
َحَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ الْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْالَدَهُنَّو )1( وبناًء عليه، اختلف الفقهاء،

 .يف حكم هذا اإلرضاع
 )2(.وختتلف مسؤولية األم يف اإلرضاع بني الديانة والقضاء

 :مسؤولية األم عن اإلرضاع ديانة: أوالً
 واملفسرون على وجوب إرضاع األم لطفلها ديانة، سواء تعّينت           احلنفية اءاتفق فقه 

لإلرضاع أم مل تتعّين، وسواء أكانت متزوجة بأيب الرضيع، أم كانت مطلّقة، فإن امتنعت              
 )3(.عنه مع القدرة عليه، كانت مسؤولة عنه أمام اهللا
عه قضـاء، بـل     وليس على أّمه إرضا   : (جاء يف الدر املختار شرح تنوير األبصار      

 )4().ديانة
 يقوم به   حيث إنّ األصل يف اإلرضاع أنه واجب ديانة؛ أي بني العبد وربه، حبيث              

فاالختالف حاصل بني الفقهاء يف اإلجبار        الدين، فإن مل يقم به طوعاً،      اإلنسان بوازع من  
  )5(.على ذلك قضاء

                                                 
 .٢٣٣آية : سورة البقرة -1
الديانة حتكم العمل حبسب احلقيقة والواقع معتمدة على الوازع الديين والوجدان الروحي لصيانة احلقوق، بينما                -2

، فيحكم القاضي بوقوعه، وال يقـع  حياكم القضاء العمل حبسب الظاهر كمن وقع منه لفظ الطالق خطأ غري قاصد          
ديانة بناًء على زعمه، ولذلك كانت مهمة املفيت النظر إىل االعتبار القضائي والدياين، مع تقـدمي الـدياين عنـد                    

 –م، دار الفكـر     ١٩٦٧/ ٩: ، ط ١/٥٨،  املدخل الفقهي العام  الزرقا، مصطفى أمحد،    : ُينظر .اختالفهما
 .دمشق

، ١/٢٨٤،  تفسري القرآن العظـيم   لدين أبو الفداء إمساعيل بن كثري القرشي الدمشقي،         ابن كثري، عماد ا   : ُينظر -3
.        ٥/٣٤٧،  رد احملتـار علـى الـدر املختـار        ابن عابـدين،     . ميدان املشهد احلسيين–دار التراث العريب 

م، ١/١٩٨٧: ، ط ١/٣٦٤،  أحكام وآثار الزوجية  مسارة، حممد،    .٢/٢١٩، أحكام األسرة يف اإلسالمحسني، 
 . القدس–مجعية عمال املطابع التعاونية 

 .٥/٣٤٧، الدر املختاراحلصكفي،  -4
 .٤٤٢، املقاصد العامة للشريعة اإلسالميةالعامل، : ُينظر -5



٧٤ م يف الفقه اإلسالميالرضاع احملرِّ

 تناولـه غالبـاً؛ أي      وجيب على األم أن تسقَي الصغَري اللّنب الذي ال يعيش دون            
 أودع يف   سـيما أنّ اهللا   ال  حليب اللّبأ، وذلك منعاً لإلضرار به، وخوفاً عليه من اهلالك، و          

، )1(غذاء للصغري مع ما لديها من عواطف احلب واحلنان عليـه          صدرها اللّنب الذي يصلح     
ه رغـم   ال يقع الغرم على الصغري، فإنّ اهللا يكفله ويفرض له يف عنق أّمه أن ترضـع   وحىت

 )2(.مفِسدات احلياة الزوجية
 .وأّما التزامها بذلك قضاء، فهذا ما كان موضع خالف عند الفقهاء واملفسرين 

 
 :  حال قيام الزوجيةمسؤولية األم عن اإلرضاع قضاًء: ثانياً

األم إّما أن تتعّين إلرضاع الصغري؛ مبعىن أّنه ال ميكن إرضاعه إالّ بواسطتها، أو ال               
 .؛ بأن ميكن إرضاعه بواسطة غريهاتتعّين لذلك

 :عند تعّين األم لإلرضاع ) أ
أن تصبح األم حبيث ال تقوم مكاهنا امرأة أخـرى يف إرضـاع             ( :يقصد بالتعّين 

 )3().الصغري
  )4(. إرضاعه قضاء إذا تعّينت لذلكى األمباتفاق الفقهاء واملفّسرين جيب عل 
 جترب على القيام باإلرضـاع      ويترّتب على القول بوجوب إرضاعه قضاء، أنّ األم        

 .حالة االمتناع عن ذلك؛ حفظاً حلياة املولود، وصيانة له عن اهلالك

                                                 
دراسات يف نظام األسرة    ، حممد عقلة ورفقاؤه،     إبراهيم .١/٢٨٤، تفسري القرآن العظيمابن كثري، : ُينظر -1

 . عمان–م، مكتبة الرسالة احلديثة ١٩٩٠ -هـ ١/١٤١١:، ط١٦٩، يف اإلسالم
 . بريوت–م، دار الشروق ١٩٧٩ -هـ ٨/١٣٩٩: ، ط٢/٢٥٤، يف ظالل القرآنقطب، سيد، : ُينظر -2
 .١/٣٦٥، أحكام وآثار الزوجيةمسارة،  -3
 الدردير، أبو الربكـات    .٥/٣٤٧، رد احملتارابن عابدين،  .٢/٤٩٩، جامع البيانالطربي، : ُينظر -4

مصـطفى  : ، ختريج وفهرسة  الشرح الصغري على أقرب املسالك إىل مذهب اإلمام مالك        أمحد بن حممد بن أمحد،      
الفقه املنهجي على   اخلن، مصطفى ورفقاؤه ،       . مصر–، دار املعارف ٧٥٥ – ٢/٧٥٤كمال وصفي، 

ــة،   . دمشق-م، دار القلم ١٩٩٦ -هـ ٢/١٤١٦: ،ط٢/١٩٢،مذهب اإلمام الشافعي ــن تيمي اب
م، دار البيـان    ١٩٨٧ -هــ   ١/١٤٠٨: ، ط ٤٩٦أمحد السايح، والسيد اجلميلي،     : ، حتقيق فتاوى النساء أمحد،  
 .١٠/٣٣٥، احمللىابن حزم،   . القاهرة–للتراث 



٧٥ م يف الفقه اإلسالميالرضاع احملرِّ

 :)1( ثالثوتتعّين األم لإلرضاع يف حاالت
 

 .  إذا كان األب ُمعَدماً وال مال للصيب لتستأجر به مرضعة، ومل توجد متّربعة-١
إن كانا فقريين، تنتقل فاألصل أن إرضاع الصغري من ماله وإالّ فعلى أبيه، ف

 .  مسؤولية اإلرضاع لتلزم األم، وكل هذا إن مل يوجد مرضعة تتّربع بإرضاع الصغري
    

 . أن ال جيد األب من ترضع الصغري-٢
ومن هذه احلالة، فإنّ األب قد يكون مالكاً للمال الستئجار مرضعة، ولكّنه ال جيد              

أجر، فترجع مسؤولية اإلرضاع لتتعـّين علـى   املرضعة اليت تقوم هبذا العمل بأجر أو بغري       
 .األم

 
 . أن ال يقبل الصغري إالّ ثدي أّمه-٣

 مل يقبل إالّ ثدي أمه      ه، ولكنّ عة للطفل وختتص هذه احلالة فيما إذا وجد األب مرضِ        
الَ تُضَآرَّ وَالِدَةٌ    : تعاىل ل، قا  لإلضرار به  ؛ منعاً  األم قضاًء بإرضاعه   م، فتلتز ورفض ثدي غريها  
 ).)2بِوَلَدِهَا وَالَ مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ

ولكّن الّناظر يف فروع بعض احلنفية، يظهر له أنّ اإلجبار قد يرتفع عن األم عنـد                
وجود البدائل األخرى؛ كتغذية الطفل بالّدهن وغريه من املائعـات، أو قبـول الطفـل               

األصح اإلجبار؛ ألنّ إرضـاع     هذا و ،  للمراضع الصناعية، أو قدرة األب على اإلنفاق مباله       
 )3(.دي أحيانا إىل مرض الولد وهالكهالولد باملائعات األخرى يؤ

 )4(.فإذا لزم األم اإلرضاع، ومل ترضع بنفسها، فإّنها تستأجر مباهلا من يرضعه 
                                                 

، ٢/٢١٢،  البحر احملـيط  أبو حيان، حممد بن يوسف األندلسي،        .٥/١١٧، التفسري الكبريالرازي، : ُينظر -1
، روائع البيان تفسـري آيـات األحكـام       الصابوين،   . بريوت– الفكر م، دار١٩٧٨ -هـ ٢/١٣٩٨: ط
١/٣٥٣. 
 .٢٣٣آية : سورة البقرة -2
 .٢/٢٢٠، أحكام األسرة يف اإلسالمحسني،   .٥/٣٤٧، رد احملتارابن عابدين، : ُينظر -3
 .٢/٧٥٥، الشرح الصغريالدردير، : ُينظر -4



٧٦ م يف الفقه اإلسالميالرضاع احملرِّ

 :إذا مل تتعّين األم لإلرضاع) ب
ية الـيت ال    اختلف الفقهاء يف مسؤولية األم عن اإلرضاع قضاًء يف األحوال العاد          

 :تتعّين فيها لإلرضاع على ثالثة أقوال
 

شريفة أثنـاء   غري   أم   شريفةعدم وجوب اإلرضاع على األم سواء أكانت        : القول األول 
، فيكـون الرضـاع     )1(قيام احلياة الزوجية أو ما يف حكمها؛ كالعّدة يف الطالق الرجعي          

 .عندهم للندب واالختيار
 .∗)2( األمر باإلرضاع إّنما هو لإلرشادذهب إىل أنّقد وإن كان ابن كثري  
 .)5(واحلنبلية، )4(والشافعية، )3(احلنفية:  ذهب مجهور الفقهاء منليهوإ 
، وأبو حيـان    )7(، والفخر الرازي  )6(وقال به من املفسرين شيُخ املفسرين الطربي       
 .)8(األندلسي

                                                 
 يعيد املطلَّقة إىل الزوّجية من غري رضاها وبدون عقد ومهـر            هو الذي ميلك الزوج بعده أن     : (الطالق الرجعي  -1

 .١٤٨،  نظام األسرة يف اإلسالمدراسات يفإبراهيم، : ُينظر  ).جديدين ما دامت يف الِعّدة
 .١/٢٨٣، تفسري القرآن العظيمابن كثري، : ُينظر -2
م؛ أي أّنه أقرب إىل اإلباحة، بينما الندب من  إنَّ اإلرشاد من أحكام الدنيا اليت ُتوجِّه الّناَس لفعل األحسن هل-∗

 .أحكام الدين، حيث يثاب فاعله وال يعاقب تاركه
 .٥/٣٤٧، الدر املختاراحلصكفي، : ُينظر -3
 -هــ   ١٤١٥،  ٨/٥٢،  روضة الطالبني وعمدة املفتني   النووي، حميي الدين حيىي بن شرف أبو زكريا،         : ُينظر -4

 . بريوت–م، دار الفكر ١٩٩٥
 .٥٢٣، الروض املربعالبهويت، : نظرُي -5
 .٢/٤٩٣، جامع البيانالطربي، : ُينظر -6
 .٥/١١٧، التفسري الكبريالرازي، : ُينظر -7
، عـامل  )هـ٦٥٤(هو أثري الدين، أبو حيان حممد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان األندلسي، ُوِلَد سنة                  -8

، "التذييل"يف التفسري، و   " البحر احمليط : "ريخ والتراجم،من تصانيفه  بالقراءات واحلديث واللغة والتفسري واألدب والتا     
: وُينظر قوله يف   .٢٥٤ – ٨/٢٥١، شذرات الذهبابن العماد، : ُينظر . تويف بالقاهرة ودفن مبقربة الصوفية

ـ ١٩٩٥ -هـ  ١/١٤١٦: ، ط ١/٣٣٧عمر األسعد،   : ، حتقيق النهر املاد من البحر احمليط    أيب حيان،    ل م، دار اجلي
 . بريوت–



٧٧ م يف الفقه اإلسالميالرضاع احملرِّ

 يف  غـري شـريفة   أم  وجوب اإلرضاع على األم مطلقاً سواء أكانت شريفة         : القول الثاين 
 .الزوجية أو ما يف حكمها
 .)3(وهو الذي عليه أهل الظاهر ،)2(، وابن أيب ليلى)1(وإليه ذهب أبو ثور

 
، ألم إنْ كانت ِمّمن ترضع عادة؛ كغري الشـريفة        وجوب اإلرضاع على ا   : القول الثالث 

حلسـيبة يف   وبعدم وجوبه عليها إنْ مل جتر عادة مثلها باإلرضاع لولدها؛ كالشـريفة أو ا             
 .قومها، إالّ إن تعّينت لذلك
 )5(.وقال به من املفّسرين ابُن عطية األندلسي ،)4( وإليه ذهب املالكية

                                                 
هو إبراهيم بن خالد الكليب البغدادي، كان على مذهب احلنفية، فلّما قدم الشافعي بغداد، تبعه وقرأ كتبه ويّسر                   -1

كان معدوداً وداخالً يف طبقة أصحاب الشـافعي، فلـه          إن  أبو ثور، و  : علمه، وكان من رواة القدمي، قال الرافعي      
ابن قاضي شهبة، أبو بكر بن أمحد بن        : ُينظر ).هـ٢٤٠( سنة مذهب مستقل، وال يعّد تفّرده وجهاً، تويف

احلـافظ عبـد    : ، تصحيح وتعليق  طبقات الشافعية حممد بن عمر بن حممد، تقي الدين ابن قاضي شهبة الدمشقي،            
اإلسنوي، مجال الـدين     . بريوت–م، عامل الكتب ١٩٨٧ -هـ ١/١٤٠٧: ، ط٥٦ – ١/٥٥العليم خان، 
 . بريوت–م، دار الفكر ١٩٩٦ -هـ ١/١٤١٦: ، ط١٣، افعيةطبقات الشعبد الرحيم، 

هو حممد بن عبد الرمحن بن أيب ليلى األنصاري الكويف، ُوِلَد سنة نّيف وسبعني، تعلم على أخيه عيسى، وأخذ                    -2
عن الشعيب ونافع وغريمها، مفيت الكوفة وقاضيها، مل يكن شديد احلفظ للحديث؛ النشغاله بالقضاء، ومع ذلك كان        

الذهيب، مشس الدين حممد بن امحد بن       : ُينظر  ).هـ١٤٨(نظرياً لإلمام أيب حنيفة يف الفقه، تويف سنة 
: ، ط ٣١٢ – ٦/٣١٠شـعيب األرنـاؤوط،     : أشرف على حتقيقه وخّرج أحاديثـه     ،  سري أعالم النبالء  عثمان،  

 . بريوت–م، مؤسسة الرسالة ١٩٩٨ -هـ ١١/١٤١٩
ــزعبالوي،   .٩/٢٩٧، الشرح الكبري، املقدسي  .١٠/٣٣٧، احمللىابن حزم، : ُينظر -3 ال

م، دار ابن حزم    ١٩٩٨ -هـ  ١/١٤١٩: ، ط ١٤٦،  األمومة يف القرآن الكرمي والُسّنة النبوية      حممد،   السيدحممد  
 . بريوت–

 ،٢/٢٩١، احملّرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيـز  حممد عبد احلق بن عطية األندلسي، وابن عطية، أب: ُينظر - 4
 .٢/٧٥٤، الشرح الصغريالدردير،   . قطر–م، الدوحة ١٩٨١ -هـ ١/١٤٠١: ط

هو عبد احلق بن غالب بن عبد الرمحن بن عطية احملاريب، من حمارب قيس، الغرناطي، أبو حممد، فقيه، مفّسر،  - 5
، تـويف   "كتاب العزيز احملرر الوجيز يف تفسري ال    :" عارف باألحكام واحلديث، له شعر، ويل قضاء املرية، من تصانيفه         

شجرة النور  خملوف، حممد بن حممد،     : ُينظر ).هـ٥٤٢(َو ) هـ٥٤١(بلورقة، وقيل يف تاريخ وفاته سنة 
هـ، دار الكتاب العـريب     ١٣٤٩، طبعة جديدة باألوفست عن الطبعة األوىل سنة         ١٢٩،  الزكية يف طبقات املالكية   

 .  ٣/٢٨٢، األعالمالزركلي،  . بريوت –



٧٨ م يف الفقه اإلسالميالرضاع احملرِّ

 :اآلثار املترتبة على اختالف الفقهاء يف حكم الرضاع حال قيام الزوجية
بعض اآلثار اليت تتعلق باختيار     بيان أدلة الفقهاء، ال بد من توضيح        قبل اخلوض يف     
 : لإلرضاع أو إجبارها عليه، منهااألم
 
 جيـوز   وعليه فـال  نّ القائلني بعدم وجوب اإلرضاع على األم يوجبونه على األب،           أ -١

شـريفة، وال تكـون   غري أم شريفة لألب إجبار زوجته على إرضاع طفلها سواء أكانت    
 .عاصية إن رفضت أمره، إالّ عند التعّين للضرورة، فُتجرب على ذلك

 
 .يت ال جيب عليها اإلرضاع االختيار واملطالبة به عندما تشاء ولألم ال-٢
 
نّ القائلني بوجوب اإلرضاع على األم مطلقاً، يذهبون إىل أنّ لـألب إجبارهـا يف               أ -٣

 .الزوجية على ذلك دون استثناء حسب أو شرف
 
 من إجياب اإلرضاع على األم إنْ كانت ِمّمن يرضـع مثلـها             املالكية وما ذهب إليه     -٤
ادة، يترتب عليه القول جبواز إجبار أب الرضيع هلا على القيام بإرضاع الصغري، أّمـا إنْ                ع

 .كان مثلها ال يرضع يف العادة؛ كالشريفة أو من ال لنب هلا، فليس له إجبارها عليه



٧٩ م يف الفقه اإلسالميالرضاع احملرِّ

 :أدلة الفريق األول
ة  القائل بأنّ اإلرضاع على األم يف الزوجي       - مجهور الفقهاء    - استدل الفريق األول  

 : بالقرآن الكرمي واملعقول،إّنما هو للندب
 

 :القرآن الكرمي: أّوالً
 ))1 ... حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْالَدَهُنَّ : قال تعاىل-١

 :وجه الداللة
أهنا مجلة خربية يراد هبا املبالغة يف تقرير احلكم، أو للخرب البحـت؛ أي أنّ شـأن                 

 )2(.إلرضاع لألبناء، مبعىن أنّ األمر للندب ال لإلجيابالوالدات ا

يعين بذلك أّنهن أحّق بإرضاعهم من غريهن،       " يرضعن أوالدهن : ( "يقول الطربي 
 )3().وليس ذلك بإجياب من اهللا تعاىل 

 
إذ اآلية كما وّضح الطربي إّنما هي للداللة على مبلغ غاية اإلرضاع اليت حتسـم               

ل التنازع يف رضاع الصغري بعدها، ال للداللة على أّنه فرض على            اخلالف بني الزوجني حا   
وعلى الوالدات أن يرضـعن     : الوالدات إرضاع أبنائهن؛ ألّنه لو كان كذلك، لقال تعاىل        

 )4(.أوالدهن
 ).)5ىتَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَ وَإِن : قال تعاىل -٢

 :وجه الداللة
 بامتناع األم عن اإلرضاع، أو منع زوجها هلا، ألنه يريد           أنّ التعاسر يعين االمتناع؛   

 فلـو كـان     ،االستمتاع هبا يف األوقات املصروفة للرضاع، مع استرضاع مرضعة أخرى         

                                                 
 .٢٣٣آية : بقرةسورة ال - 1
 .٢/٤٠٩، تفسري املناررضا، : ُينظر - 2
 .٢/٤٩٠، جامع البيانالطربي،  - 3
 .٢/٤٩٣ املصدر نفسه،: ُينظر - 4
 .٦آية : سورة الطالق - 5



٨٠ م يف الفقه اإلسالميالرضاع احملرِّ

ولََما أحـال األمـر إىل      به، ولَما كان هلا االمتناع عنه،       اإلرضاع واجباً، لكلّفها الشرع     
 )1(.املرضعة

  ).)2دَةٌ بِوَلَدِهَاالَ تُضَآرَّ وَالِ :  قال تعاىل-٣

 :وجه الداللة
أن إجبار األم على اإلرضاع تكليف هلا فوق طاقتها، ويف هذا إضرار هبا، والشرع              

 )3(.يرفع الضرر، فلو ألزمناها به عند االمتناع، ألدى ذلك إىل اإلضرار هبا
 

 :املعقول: ثانياً
 : إن اإلجبار على اإلرضاع ال خيلو من أحد ثالثة وجوه-١

للزوج، أو هلما معاً، ولكنه ليس حقاً للزوج؛ ألنه ال        ا أن يكون حقاً للصغري، أو       إّم
ميلك إجبارها على إرضاع ولده من غريها، وليس حقاً للصغري؛ وإالّ لَلَِزَمها إرضاعه ولو              

 .كانت بائنة، وليس حقاً هلما؛ وإالّ لَلَِزَم احلكم به بعد الفرقة
لده على وجه اخلصوص؛ ألن إرضاع الطفل نفقة        وعليه، فهذا احلق يلزم الوالد لو     

 )4(.، وال جترب عليه أمه قضاًء إذا امتنعتحسبله، ونفقته واجبة على أبيه ف
 نفسـها للـزوج؛ أي   تسـليم  وألن املستحق عليها يف عقد النكاح مقابل النفقة هو   -٢

 )5(.ء تؤمر به ديانة ال قضا– كالرضاع وغريه –التمكني، وما سوى ذلك من األعمال 
فيكون األمر   ،إنّ تربية الطفل بلنب األم أصلح له من سائر األلبان، وشفقتها عليه أكثر             -٣

 )6( .حمموالً على الندب

                                                 
ــفي،  .١/٣٦٤، أحكام وآثار الزوجيةمسارة،  .٥/١١٧، التفسري الكبريالرازي، : ُينظر - 1 املرصـ

 .١١، أحاديث الرضاع
 .٢٣٣آية : قرةسورة الب - 2
 .٦٠٢، األحكام الشرعية لألحوال الشخصيةشعبان، : ُينظر - 3
 .٩/٢٩٧، الشرح الكبري،  املقدسي:ُينظر - 4
 .١/٣٦٤، أحكام وآثار الزوجيةمسارة، : ُينظر - 5
 .١١٩، نظرية املصلحة يف الفقه اإلسالميحسان، : ُينظر - 6



٨١ م يف الفقه اإلسالميالرضاع احملرِّ

 :أدلة الفريق الثاين
 القائـل بوجـوب     – أبو ثور وابن أيب ليلى وأهل الظاهر         – استدل الفريق الثاين  

 :اإلرضاع مطلقاً على األم يف الزوجية بالقرآن الكرمي
 ).)1 حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ  وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْالَدَهُنَّ:قال تعاىل

 :وجه الداللة
مجلـة  ، فاآلية   غري شريفة أن فيها أمراً لألم بإرضاع ولدها مهما كانت شريفة أم           

، وال حيل   خربية أُريد هبا الطلب ال اإلخبار، فهي للوجوب؛ ألّنه ال صارف هلا إىل الندب             
 )2(.حد أن خيص منها شيئاً إالّ بدليلأل

 
 :أدلة الفريق الثالث

 -جوب اإلرضاع على األم يف الزوجية القائل بو– املالكية – استدل الفريق الثالث  
 على من ال ترضـع      –  بالقرآن الكرمي، واستدل بعدم وجوبه     -إن كانت ممن ترضع عادة    

 :)3(بالعرف –عادة 
 

 :ضع عادةدليل وجوب اإلرضاع على من ُتر) أ
 ).)4 حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْالَدَهُنَّ :قال تعاىل

 :وجه الداللة
 )5(.أنّ اآلية دليل على وجوب إرضاع من اعتاد مثلها على اإلرضاع البنها

                                                 
 .٢٣٣آية : سورة البقرة -1
 .١٠/٣٣٧، احمللىابن حزم، : ُينظر -2
ويلّ قُوته، عادل بن عبد القـادر بـن         : ُينظر ).ما يغلب على الناس، من قول، أو فعل، أو ترك: (العرف -3

م، ١٩٩٧ -هــ   ١/١٤١٨: ، ط ١/٩٨،   حجّيته، وأثره يف فقه املعامالت املالية عند احلنابلـة         –العرف  حممد،  
 . مكة–املكتبة املكية 

 .٢٣٣آية : سورة البقرة -4
البيان والتحصيل والشرح والتوجيـه والتعليـل يف مسـائل          ابن رشد، أبو الوليد ابن رشد القرطيب،        : ُينظر -5

 . بريوت–م، دار الغرب اإلسالمي ١٩٨٨ -هـ ٢/١٤٠٨: ، ط٥/١٤٨حممد العرايشي، : ، حتقيقاملستخرجة



٨٢ م يف الفقه اإلسالميالرضاع احملرِّ

 : ة الطالب الرباينكفايكتاب يقول صاحب 
ذا كانت يف العصمة؛ أي عصمة      رضع؛ أي جيب عليها أن ترضع ولدها إ       واملرأة تُ (

أبيه، أو كانت مطلَّقة رجعياً وهي يف العدة، وليس هلا أجر يف نظري ذلـك؛ ألن عـرف                  
املسلمني على توايل األعصار يف سائر األمصار جاٍر على أن األمهات يرضعن أوالدهن من              

 )1().رة على ذلكغري طلب أج
النفقة يف الزوجية إن كانـت      وإن عدم استحقاقها لألجرة راجع إىل أّنها تستحق         

 .ممن ُترضع يف العادة ما مل تكن شريفة
 
 

 :دليل عدم وجوب اإلرضاع على من ال ُترضع عادة) ب
 على عدم وجوب اإلرضاع على الشريفة أو عالية القدر بـالعرف            املالكيةاستدل  

ص مـن   الذي متكن أثره يف نفوس الناس، وتلقته عقوهلم بالقبول، وذلك إذا مل يكن مثة ن              
 .كتاب أو سنة أو إمجاع

 أنَّ املرأة الشـريفة     – رضي اهللا عنهم     –فقد جرى عرف الّناس من لدن الصحابة        
 .ُترِسل أبناءها إىل املراِضع

 
 : الشرح الصغري كتابيقول صاحب

وعلى األم املتزوجة بأيب الرضيع أو الرجعّية رضاع ولدها من ذلك الزوج بـال              (
و قدر؛ بأن كانت من أشراف الناس الذين شأهنم عدم إرضاع        أجر تأخذه من األب إالّ لعل     

 )2().نسائهم أوالدهن، فال يلزمها رضاع 

                                                 
يوسف الشيخ حممـد البقـاعي،      : ق، حتقي كفاية الطالب الرباين لرسالة أيب زيد القريواين      أبو احلسن املالكي،     -1
 . بريوت–، دار الفكر ٢/١٦٦
 .٢/٧٥٤، الشرح الصغريالدردير،  -2



٨٣ م يف الفقه اإلسالميالرضاع احملرِّ

حيث كان العرف يف زمن مالك وقبله يقضي بأن اإلرضاع ومعاجلـة األطفـال               
واخلدمة يف املرتل ال يلزم الشريفة ذات القدر، فإن هي فعلت، فلها األجر على ذلك، ويف                

 بـالعرف،   )2( حَـوْلَيْنِ كَـامِلَيْنِ     وَالْوَالِـدَاتُ يُرْضِـعْنَ أَوْالَدَهُـنَّ       : م قوله تعاىل  لعمو)1(هذا ختصيص 
فيصري ملزماً كالشرط؛ حيث يعتربون املشروط يف املعامالت واألنكحة عرفاً، كاملشروط           

 )3(.جرى النطقشرعاً، فُيجرون العرف ُم
 

جاء اإلسالم ومل يغريه، ولكـن      وقد كان هذا أمراً يف اجلاهلية يف ذوي احلسب، و         
 )4(.متادى أصحاب الثروة؛ بإرسال األطفال إىل املراضع؛ لتفريغ األمهات للمتعة

 
قتضـيات  مع مهذا، واألصل االعتدال يف ذلك تبعاً للحاجة، دون تعارض العرف     

 .النصوص

                                                 
السبكي، تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب بـن         : ُينظر  ).قصر العام على بعض أفراده : ( التخصيص -1

د معـوض، وعـادل   علي حمم: ، حتقيق وتعليق ودراسة   رفع احلاجب عن خمتصر ابن احلاجب     علي بن عبد الكايف،     
 . بريوت–م، عامل الكتب ١٩٩٩ -هـ ١/١٤١٩: ، ط٣/٢٢٧محد عبد املوجود، أ

 .٢٣٣آية : سورة البقرة -2
 أصـوهلا   –نشـأهتا وتطورهـا   : الفتوىاملالّح، حسني حممد،     .١٢٥، نظرية املصلحةحسان، : ُينظر -3

 . بريوت–م، املكتبة العصرية ٢٠٠١ -هـ ١/١٤٢٢: ، ط٢/٥٠٦، وتطبيقاهتا
 .٦٠١، األحكام الشرعيةشعبان، : ُينظر -4



٨٤ م يف الفقه اإلسالميالرضاع احملرِّ

 املناقشة والترجيح
 األم، إّنمـا     ذهب الظاهرية إىل أنّ قول اجلمهور بعدم وجوب اإلرضاع على          -١

 )1(. للقرآنظاهرهو خالف 
إنّ رأي اجلمهور دليل على فهمهم لروح النص ومعانيـه احملتملـة دون             : وأقول

 .اجلمود على ظاهر النصوص
 املرضعة ألن اهللا مل يكلـف األم بـذلك           اإلحالة إىل  ز إنّ قول اجلمهور جبوا    -٢
، مر ضروري حلفـظ نفسـه     إمنا هو خالف األْوىل؛ ألن إرضاع الصغري من أمه أ         ، شرعاً

فُيقّدم حـق   ، واالنتقال إىل مرضعة أخرى إمنا هو حال الضرورة أو قيام عذر ما لدى األم             
 املستأِجر املضطر على املالك     كتقدمي، االستمتاعالزوجة يف اإلرضاع على حق زوجها يف        

  )2(.هكما أهنا قائمة بشأن من شؤونه يف اإلرضاع لولد، إذا مل يكن باملالك مثل ضرورته
 رّد اجلمهور على القائلني بوجوب اإلرضاع على األم مطلقاً بأن املراد باآلية             -٣

 )4(. إمنا هو اخلرب وليس أمراً للوجوب))3 وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْالَدَهُنَّ:يف قوله تعاىل
 بأن خرب اهللا أشد عظمة، واألْوىل التزامه، ومن       : وأجاب القائلون بالوجوب مطلقاً   

 )5(.خيالف خربه، فقد سعى يف تكذيبه، وأوقع نفسه يف احلرج والعقاب
هذا صحيح، فال بد من إرضاع األم لصغريها عند التعّين خاصة، أّما إذا مل              : وأقول

 . ُوسعهاتتعّين لذلك، فإن اهللا ال يكلف نفساً إالّ
إلرضاع  من كون الشريفة ال جترب على ا       ية رّد الظاهرية على ما ورد عن املالك       -٤

بأنه قولٌ يف غاية الفساد؛ ألن شرف املرء يف تقواه، فُرّب هامشية بنت خليفة متوت هزالً،                
 )6(.هّمأُوُرّب زجنية قد صارت بتقواها زوجة ملك أو 

                                                 
 .١٠/٣٣٨، احمللىابن حزم، : ُينظر - 1
، األمومة يف القرآن الكرمي والسنة النبوية     الزعبالوي،    .٩/٢٩٨، الشرح الكبري، املقدسي: ُينظر - 2

١٥١. 
 .٢٣٣آية : سورة البقرة - 3
 .١/٣٣٧، أبو حيان، النهر املاد من البحر احمليط: ُينظر - 4
 .١٠/٣٣٧، احمللىابن حزم، : ُينظر - 5
 .١٠/٣٣٨، احمللىابن حزم، : ُينظر - 6



٨٥ م يف الفقه اإلسالميالرضاع احملرِّ

صحيح أنّ شرف املرء بتقواه، وأن األصل يف الشرف أالّ ُيسقط حقـاً أو              : وأقول
، حيث طُلبت املراضـع للـنيب       الم؟  واجباً، ولكن كيف يكون فاسداً وقد أقره اإلس       

وقد يكون فساده من جهة متادي األغنياء لتفريغ النسـاء          وجاء اإلسالم ومل ينكر ذلك،      
 . للشهوة

 
 :القول الراجح

نّ األم جيب عليها إرضاع ابنها إذا تعينت لذلك، مقابل النفقة من زوجها دون              أ .أ
، وهذا باتفاق الفقهاء كما ) )1وَكِسْـوَتُهُنَّ بِـالْمَعْرُوفِ   زْقُهُـنَّ وَعلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِ :األجرة، قال تعاىل 

 .سبق
 
، فالذي مييل إليه الباحـث هـو قـول           يف الزوجية  أّما إذا مل تتعني لإلرضاع    . ب

 : وذلك ملا يلي– واهللا أعلم –اجلمهور بأن اإلرضاع على األم مندوب إليه، واألْوىل فعله 
 .ُوجِّه إليها من اعتراضات قوة أدلتهم، وضعف ما -١
حمتملٌ "  يُرْضِـعْنَ " ن ما ذهب إليه اجلمهور هو املتفق وروح النص؛ ألن لفظ            أ -٢

 وَعلَى الْمَوْلُودِ لَـهُ رِزْقُهُـنَّ    :وهو غري صريح يف الوجوب كما هو احلال يف النفقة يف قوله تعاىل
 ليلى وأيب ثور والظاهرية إمنا هو مجود عند ظاهر           بينما قول ابن أيب    ))2 وَكِسْـوَتُهُنَّ بِـالْمَعْرُوفِ   

 )3(.النص
 وأّما ما قيل من وجوب متكينها اإلرضاع وتقدميه على حق الزوج باالستمتاع             -٣

حفظاً لنفس الرضيع، فإنه ميكن هلا اإلرضاع باختيارها وحفظ الصغري، مع القيام مبهمتها             
 يتعني عليهـا ذلـك، فـيمكن        الزوجية على أكمل وجه، وحىت لو مل ترضعه عندما ال         

 .استخدام بعض البدائل واملائعات كما هو شائع يف الوقت احلاضر

                                                 
 .٢٣٣آية : سورة البقرة -1
 .٢٣٣آية : سورة البقرة -2
 . القاهرة–م، دار السالم ١٩٩٩ -هـ ١/١٤١٩: ، ط١/٤٥٣، فقه الكتاب والسنةعبد العزيز، أمري، : ُينظر -3



٨٦ م يف الفقه اإلسالميالرضاع احملرِّ

، فراجع إىل العرف، واالستناد للعـرف       غريها بني الشريفة و   يةالكامل وأّما متييز    -٤
 إذا أمكـن انتـزاع      – هنا –يكون عند عدم النص أو اإلمجاع، وال مساغ لالستناد إليه           

 )1(.لكرمية بعدم الوجوب كما ذكر اجلمهورالدليل من اآليات ا
 

وبذلك يكون اإلرضاع للوجوب يف بعض الوالدات؛ كما يف حـاالت التعـّين             
 .واالضطرار، ويكون للندب يف بعض الوالدات عند عدم التعّين

 

                                                 
 .١/٤٥٣، السنةفقه الكتاب وعبد العزيز، : ُينظر - 1



٨٧ م يف الفقه اإلسالميالرضاع احملرِّ

 موقف القانون
 
 :ن اُألم لإلرضاعتعيُّ) أ

تتعني األم إلرضاع   ( : من قانون األحوال الشخصية ما نصه     ) ١٥٠(جاء يف املادة    
إذا مل يكن للولد وال ألبيه مال يستأجر به مرضعة، ومل توجد            : ولدها، وُتجرب على ذلك   

 )1(.)متربعة، أو إذا مل جيد األب من ترضعه غري أمه، أو إذا كان ال يقبل ثدي غريها 
، أي أن األم ُتجرب على اإلرضاع إذا وجب عليها يف احلاالت املذكورة؛ للضرورة            

 .فاقباالت
 
 : األم لإلرضاععدم تعيُّن) ب

إذا أبـت األم    : ( من قانون األحوال الشخصية ما نصـه      ) ١٥١(جاء يف املادة    
إرضاع ابنها يف األحوال اليت ال يتعني عليها إرضاعه، فعلى األب أن يستأجر مرضـعة             

 )2(.)ترضعه عندها 
 

رب عليه؛ بدليل   أي أن األم إذا رفضت إرضاع طفلها عندما ال تتعني لذلك، فال جت            
أن على األب أن يستأجر مرضعة أخرى حال التعاسر واالمتناع، وإن كـان األْوىل هلـا                

 .، عند مجهور الفقهاءالقيام هبذا العمل ما دام الزوج ينفق عليها
 

                                                 
 .٢٨٦، الواضحاألشقر،  .٣/٥٥٢، شرح قانون األحوال الشخصيةالسرطاوي،  - 1
 .٢٨٧،  الواضحاألشقر، .٣/٥٥٣، شرح قانون األحوال الشخصيةالسرطاوي،  - 2



٨٨ م يف الفقه اإلسالميالرضاع احملرِّ

 املبحث الثاين
 حكم اإلرضاع بعد انقضاء الزوجية

يكون رجعياً، فيأخـذ    إن الزوجية قد تنتهي بالطالق، أو الوفاة، والطالق إما أن           
بانتهاء عدة الرجعـي، أو بكونـه مكمـالً         )1(حكم الزوجية أثناء العدة، وقد يكون بائناً      

 .للثالث، أو غري ذلك
 

 :حكم اإلرضاع عند حصول الفرقة بالطالق البائن:أوالً
خيتلف األمر هنا بني كون اإلرضاع متعيناً على األم املطلّقة، وبني كونه غري متعني 

 :سواء أكانت يف عدة البائن أم بعدها، على النحو اآليتعليها، 
 :قة لإلرضاعتعّين األم املطلَّ: أّوالً

اتفق الفقهاء على أن األم املطلقة إذا تعينت لإلرضاع؛ بأن ُوِجَدت حالـة مـن               
 : حاالت التعني السابق بياهنا، فإن اإلرضاع يكون واجباً عليها، ويترتب عليه

 )2(.م به قضاًء؛ ملا يف ذلك من صيانة الصغري ومحايته من اهلالكأهنا ُتجَبر على القيا
 :عدم تعّين األم املطلَّقة لإلرضاع: ثانياً

عدم وجوب اإلرضاع على األم املطلقة إذا مل تتعني لـذلك،           واتفق الفقهاء على    
فلها اختيار اإلرضاع، وهلا األجرة إن شاءت، وإن مل ترضع فإن األب يستأجر مرضـعة               

 )3(.مبعىن أن إرضاع الولد منوط بأبيهأخرى؛ 
                                                 

 :يقسم إىل قسمني: الطالق البائن -1
زوجني وال يستطيع الزوج أن يعيـد       وهو الطالق الذي ينهي العالقة الزوجية بني ال       : ( طالق بائن بينونة صغرى    -١

 ).  جديدينبعقد ومهرالزوجة إىل عصمته إالّ 
وهو الطالق الذي ال يستطيع الزوج بعده أن يعيد املطلقة إىل الزوجية إالّ بعـد أن                : ( طالق بائن بينونة كربى    -٢

).        تنقضـي عـدهتا منـه   تتزوج بزوج آخر زواجاً صحيحاً ويدخل هبا دخوالً حقيقياً مث يفارقها أو ميوت عنـها و           
 .١٥٠ – ١٤٩، دراسات يف نظام األسرة يف اإلسالمإبراهيم، : ُينظر

.        ٧٥٥ – ٢/٧٥٤،  الشرح الصغري الدردير،   .٥/٣٤٧، رد احملتار على الدر املختارابن عابدين، : ُينظر -2
 .٩/٢٩٨، الشرح الكبري، املقدسي .٨/٥٢، روضة الطالبنيالنووي، 

روضة النووي،   .٢/٧٥٤، الشرح الصغريالدردير،   .٥/٣٤٧، الدر املختاراحلصكفي، : ُينظر -3
 .١٠/٣٣٥، احمللىابن حزم،   .٩/٢٩٧، الشرح الكبري، املقدسي  .٨/٥٢، الطالبني



٨٩ م يف الفقه اإلسالميالرضاع احملرِّ

ليس للزوج إجبار أم الولـد      : ( الشرح الكبري على منت املقنع      كتاب يقول صاحب 
 )1().واء كانت يف حبال الزوج أو مطلقةعلى إرضاعه دنّية كانت أو شريفة، وس

 على ذلك إالّ أن تكون مطلَّقة، فإن كانت         - أي األم    -جربوُت(: يقول ابن حزم  و
 )2(). مل جترب على إرضاع ولدها من الذي طلقها إالّ أن تشاء هي ذلك مطلّقة

 
 :دلّة على عدم وجوب اإلرضاع على األم املطلّقةاأل

إنّ ما تقتضيه بعض اآليات السابقة من أحكام يف الوالـدات املتزوجـات لـدى       
 : على املطلّقات املرِضعات يف كثري من األحكام– أيضاً –اإلرضاع، ينطبق   

 
 ).)3 أُجُورَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ : قال تعاىل-١

 :وجه الداللة
لو كان اإلرضاع على األم واجباً بعد الزوجية، ملا استحقت عليه األجـر وهـي               
مطلقة؛ ألنه ال أجر على واجب، فلّما أمَر اُهللا بإعطائهن األجر علـى اإلرضـاع حـني                 

 )4(.ّيرات يف اإلرضاعالطلب، دلّ ذلك على أّنهن خم
 

 ).)5ِ آتَيْتُم بِالْمَعْرُوف  أَرَدتُّمْ أَن تَسْتَرْضِعُواْ أَوْالَدَكُمْ فَالَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّآ وَإِنْ : قال تعاىل-٢
 :وجه الداللة

اآلية دليل على جواز اختاذ اآلباء للمراضع إذا أبت األمهـات اإلرضـاع بعـد               
 )6(. ولو كان اإلرضاع واجباً، ملا جاز هلا االمتناع، وملا جاز لألب اختاذ الظئرالطالق،

                                                 
 .٩/٢٩٧، الشرح الكبري، املقدسي -1
 .١٠/٣٣٥، احمللى ابن حزم، -2

 .٦آية : سورة الطالق - 3
 .٦٠١، األحكام الشرعيةشعبان،  .٥/١١٧، ري الكبريالتفسالرازي، : ُينظر - 4
 .٢٣٣آية : سورة البقرة - 5
 .٢/٥٠٨، جامع البيانالطربي، : ُينظر - 6



٩٠ م يف الفقه اإلسالميالرضاع احملرِّ

 ).)1ىتَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَ وَإِن : قال تعاىل-٣
 :وجه الداللة

أخَرب اُهللا أنّ الوالدة املطلّقة واألب إذا تعاسرا يف األجرة اليت ترضع هبا املرأة ولدها،               
 )2(.اها ترضعه، فلم يوجب عليها فرض إرضاع ولدهاأنّ أخرى سو

 
 :حكم اإلرضاع بعد انقضاء الزوجية بالوفاة: ثانياً

اإلرضاع ال جيب على األم بعد وفاة زوجها، وال ُتجرب عليه،           على أنّ    الفقهاء   اتفق
بل يكون إرضاع الصغري على أبيه؛ أي من ماله، فتجب لألم األجرة يف تركـة زوجهـا                 

وال تسقط باملوت، وتشارك غرماءه الدائنني؛ ألّنها كغريها من أصحاب الديون،           املتوىف،  
وهذه األجرة ليست نفقة، فلو كانت نفقة، لسقطت مبوت الزوج كما تسـقط نفقـة               

 .الزوجة والقريب باملوت
َمْين، أو خشيت عليه اهلالك،     عَدأّما إنْ تعّينت لإلرضاع؛ بأن يكون الولُد وأبوه مُ        

 )3(.ضاع عليهافقد وجب اإلر
 موقف القانون

 :من قانون األحوال الشخصية ما نّصه) ١٥١(ورد يف املادة 
إذا أبت األم إرضاع ابنها يف األحوال اليت ال يتعّين عليها إرضاعه، فعلـى األب أن                ( 

 )4(.)يستأجر مرضعة ترضعه عندها
ق أو  أي أنّ لألم حّق االختيار يف إرضاع ولدها إذا كانت مفارقة للزوج بطـال             

 عـن  ع فلـها االمتنـا  اء الزوجية ما مل تتعّين لذلك، وعليهوفاة كما هلا احلق يف ذلك أثن    
 . اإلرضاع إن شاءت

                                                 
 .٦سورة الطالق، آية  -1
 .١/٣٦٤، أحكام وآثار الزوجيةمسارة،   .٥/١١٧، التفسري الكبريالرازي، : ُينظر -2
، أحكام القرآن صاص، أبو بكر أمحد بن علي الرازي احلنفي،         اجل .٥/٣٥٠، رد احملتارابن عابدين، : ُينظر -3
الشــرح الــدردير،   . بريوت–، طبعة مصورة عن الطبعة األوىل، دار الكتاب العريب ١/٤٠٧

 .١/٣٦٧، أحكام وآثار الزوجيةمسارة،  .٣/١٦١، اجلامع ألحكام القرآنالقرطيب،  .٢/٧٥٥، الصغري
 .٢٨٧، الواضحاألشقر،  .٣/٥٥٣، صيةشرح قانون األحوال الشخالسرطاوي،  -4



٩١ م يف الفقه اإلسالميالرضاع احملرِّ

 املبحث الثالث
 استئجار املرضع، والوقت الذي تستحق فيه األجر

 املطلب األّول
 استئجار املرضع

ندب اجملتمـع إىل    ، ومن مث    يف املقام األّول  إنّ اإلسالم قد قّرر اإلرضاع على األم         
رعاية جانب الصغري عن طريق الظئر عند تعذّر قيام األم مبسؤولياهتا، باستخدام كثري مـن        
احلوافز اليت تعني على إجناز هذا العمل؛ من األجر املادي الذي يساهم يف توسيع الـدائرة                

 .  األجر األخرويفضالً عناألسرية 
 

 : استئجار األم:أّوالً
م على إرضاع الصغري إّما أن يكـون يف الزوجيـة أو بعـد    إنّ استئجار األب لأل  

 .انتهائها، وقد يكون إلرضاع ولده منها أو من غريها
 

 :استئجار األم يف الزوجية إلرضاع ولده منها. أ
 :اختلف الفقهاء يف حكم هذه املسألة على قولني

 
 .   رضاع األم املتزوجة بأيب الرضيع ال تستحق أجرة على اإلنّإ :القول األّول

، )3(والشـافعية يف وجـه    ،  )2( واملالكيـة  ،)1(احلنفية: الفقهاء من وقال به مجهور    
 .)5(والظاهرية، )4(احلنبليةمجهور و

 .أي أّنه ال جيوز استئجارها 

                                                 
 .٥/٣٤٨، رد احملتارابن عابدين، : ُينظر - 1
 .٢/٧٥٤، الشرح الصغريالدردير، : ُينظر - 2
 . بريوت–، دار الفكر ٢/١٦٨، املهذّبالشريازي، إبراهيم بن علي بن يوسف، : ُينظر - 3
 .٩/٢٩٥، الشرح الكبري، املقدسي: ُينظر - 4
 .١٠/٣٣٦، احمللى ابن حزم،: ُينظر - 5



٩٢ م يف الفقه اإلسالميالرضاع احملرِّ

 .نّ لألم حق أخذ األجرة على اإلرضاع لولدها يف الزوجية إ:القول الثاين
، )2(افعية يف األصح مـن مذهبـهم      والش يف عالية القدر،  )1(وقال به بعض املالكية   

  .)3(وبعض احلنبلية
 .هامبعىن أّنه جيوز استئجار

 
 :لفريق األّولأدلة ا

استدل اجلمهور القائلون بعدم استحقاق األم لألجرة يف الزوجية على إرضاع 
 :ولدها من زوجها مبا يلي

 .))4  كَامِلَيْنِحَوْلَيْنِ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْالَدَهُنَّ : قال تعاىل-١
 :وجه الداللة

حيث أوجب اهللا على األم اإلرضاع لولدها ديانة، فال تترك اإلرضاع إالّ لعـذر              
كالعجز، فإنْ أقدمت عليه باألجر، ظهرت قدرهتا، فكان الفعل واجباً عليها، فال تأخـذ              

 )5(.األجر عليه
وَعلَـى الْمَوْلُـودِ لَـهُ       :تعـاىل  عليها حال الزوجية، بدليل قوله       ق وألن زوجها قائم باإلنفا    -٢

، فلو وجبت هلا أجرة الرضاع على الوالد، لكانت حتصل على           ))6 وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ  رِزْقُهُنَّ
نفقتني يف آن واحد، كما أن اللنب الذي هو مؤونة الطفل إمنا يستحيل لبناً مـن غـذائها                  

 )7(.الذي يقوم الزوج بكفايتها به

                                                 
 .٢/٧٥٤، الشرح الصغريالدردير، : ُينظر - 1
 .٨/٥٣، روضة الطالبنيالنووي، : ُينظر - 2
 .٩/٢٩٥، الشرح الكبري، املقدسي: ُينظر - 3
 .٢٣٣آية : سورة البقرة - 4
 .١٤٧، ةاألمومة يف القرآن الكرمي والسنة النبويالزعبالوي،  .٥/٣٤٨، رد احملتارابن عابدين، : ُينظر - 5
 .٢٣٣آية : سورة البقرة - 6
 .٢/٢٢٢، أحكام األسرة يف اإلسالمحسني،  .٥/٣٤٨، رد احملتارابن عابدين، : ُينظر - 7



٩٣ م يف الفقه اإلسالميالرضاع احملرِّ

ف املسلمني على توايل األعصار يف سائر األمصار جاٍر على أن األمهـات              وألن عر  -٣
 )1(.يرضعن أوالدهن من غري طلب أجرة على ذلك

 حق للزوج أثناء الزوجية، فـال جيـوز أن          – باالستمتاع هبا    – وألنّ منافع الزوجة     -٤
 )2(.يستأجر منها ما هو أو بعضه حق له

 
 :أدلة الفريق الثاين

 بعض املالكية، والشافعية يف صحيح مذهبـهم، وبعـض          – ثايناستدل الفريق ال  
 :القائل جبواز أخذ األم لألجرة على إرضاع ولدها يف الزوجية مبا يلي –احلنبلية 

 ).)3 أُجُورَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ : قال تعاىل-١
 :وجه الداللة

، فجاز أخذها عليه قبلها؛ أي يف       أن هذا عمل جيوز أخذ األجرة عليه بعد البينونة        
، وألنه عقد إجارة جيوز مع غري الزوج إذا أِذن فيـه، فجـاز مـع                )4(الزوجية، كالنسج 

 .، فلو نسجت أثناء الزوجية، استحقت أجراً، سواء أكان النسج له أم لغريه)5(الزوج
إذا طلبت األم رضاع ولدها بأجر مثلـها        : (  الشرح الكبري   كتاب يقول صاحب 

 )6().حق به سواء كانت يف حال الزوجية أو بعدها فهي أ
األجـر   وألنه أجر ملكته على زوجها باإلرضاع ال يف مقابلة االستمتاع، فال يزول              -٢

بان تقوم بإرضاع الصغري، فيكون استحقاقها لألجر مقابل إرضاعها، ال    بزوال االستمتاع؛   
، فافترق األمران، فيلزم    )7(االستمتاعمقابل االستمتاع هبا، أّما النفقة فهي مقابل التمكني و        

 .تسليم األجر هلا
                                                 

 .٢/١٦٦، كفاية الطالب الرباينأبو احلسن، : ُينظر - 1
 .٩/٢٩٥، الشرح الكبري، املقدسي: ُينظر - 2
 .٦آية : سورة الطالق - 3
 .٢/١٦٨، باملهذّالشريازي، : ُينظر - 4
 .٩/٢٩٥، الشرح الكبري، املقدسي: ُينظر - 5
 .٩/٢٩٥، املصدر نفسه - 6
 .١٢٣، نظرية املصلحةحسان، : ُينظر - 7



٩٤ م يف الفقه اإلسالميالرضاع احملرِّ

 :القول الراجح
بعد البحث والنظر، فإّنه يترجح للباحث مذهب اجلمهور القائل بعدم اسـتحقاق            
األم األجر على إرضاع ولدها إذا كانت يف عصمة األب أو يف عدة رجعية، وهـذا مـا                  

 )1(.حققه ابن تيميه
 

 :وذلك ملا يلي
 .دالل الفريق األّول ووضوحه قوة است-١
 
 ضعف استدالل الفريق الثاين؛ ألن اآلية رتبت األجر يف سياق الطـالق ولـيس يف                -٢

  .الزوجية كما ذكروا، فاالستدالل يف غري حملّه
 
، وسببه الزوج،   )2( وألن اللنب الذي أجراه اهللا يف صدرها إمنا هو رزق من اهللا للرضيع             -٣

 مع الفارق،   ، كما أن قياسهم هذا العمل على النسج قياسٌ        وليس خيضع للعرض واملساومة   
 وسائر ما    وليس مبهنة كالنسج أو اخلياطة     ،إذ اإلرضاع أمر عظيم مقابل النفقة يف الزوجية       

 .فيه جهد فكري وعضلي معاً
 
 ولو ُسوِّغ لألم أن تأخذ أجراً إضافة إىل النفقة الزوجية، ألدى ذلك إىل امتناع كـثري                 -٤

عن اإلرضاع إالّ بأجر، ولَشّق األمر على كثري من األزواج ممن ال ميلكون حد              من النساء   
 .الكفاية

 
 وألن طلب األجرة قد يؤدي إىل إيغار صدر الزوج على زوجته، فتسـوء العشـرة                -٥

 )3(.بينهما، وهذا ما يتناىف مع كوهنا جمبولة على احلنان على ولدها

                                                 
 .٥١٥ - ٤٩٦، فتاوى النساءابن تيمية، : ُينظر -1
 .١٦، أحاديث الرضاعاملرصفي، : ُينظر -2
 .١٦، املرجع نفسه: ُينظر -3



٩٥ م يف الفقه اإلسالميالرضاع احملرِّ

 موقف القانون
 مبذهب اجلمهور القائل بعدم استحقاق األم املرضعة        أخذ قانون األحوال الشخصية   

األجرة على اإلرضاع لولدها يف الزوجية أو يف العدة من طالق رجعي، فجاء يف املـادة                
 :منه) ١٥٢(

ال تستحق أم الصغري حال قيام الزوجية أو يف عدة الطالق الرجعي أجرة على   ( 
 )1(.)إرضاع ولدها 

 

                                                 
ــد : داود .٢٨٧، الواضحاألشقر،  .٣/٥٥٤، لشخصيةشرح قانون األحوال االسرطاوي،  -1 أمح

م، مكتبـة دار    ١٩٩٩ -هــ   ١/١٤٢٠: ، ط ١/٢٩،  القرارات االستئنافية يف األحوال الشخصية    حممد علي،   
 . عمان–الثقافة 



٩٦ م يف الفقه اإلسالميالرضاع احملرِّ

 :بعدها إلرضاع ولده من غريهااستئجار األم يف الزوجية و. ب
 على جواز استئجار األم أثناء الزوجية إلرضاع ولد الزوج من           فقهاء احلنفية اتفق  

 :، واستدلوا مبا يلي)1(غريها، كما اتفقوا على جواز ذلك بعد الزوجية
 

نّ إرضاعه غري واجب عليها؛ حيث إن أخذها على إرضاعه كأخذها على إرضـاع              أ -١
فجاز وإن كان زوجها ينفق عليها، كما أهنا صارت كاألجنبية بـزوال            ولد لغري زوجها،    

 .النكاح
 
ينفي جواز االستئجار؛ فالنفقة من أجل         ال – النفقة واألجر    – وألن اجتماع الواجبني     -٢

 )2(.الزوجية، واألجرة ألجل اإلرضاع الذي ال يتعّين عليها هنا
 
 :ااستئجار األم املطلّقة إلرضاع ولد الزوج منه. ج

 :خيتلف األمر هنا بني كون اإلرضاع يف عدة البائن أو بعدها 
 

 :اإلرضاع يف عدة البائن: أّوالً
، واملالكية، والشافعية، واحلنبلية،    )4(احلنفية يف ظاهر الرواية   : )3(الفقهاءمجهور  اتفق   •

 . والظاهرية على استحقاق األم املطلقة أجرة على إرضاع ولدها
                                                 

 .٥/٣٤٨، رد احملتارابن عابدين، : ُينظر -1
بدايـة  اهلداية شرح   بكر بن عبد اجلليل،     املرغيناين، على بن أيب      .٥/٣٤٨، رد احملتارابن عابدين، : ُينظر -2

 . بريوت–، املكتبة اإلسالمية ٢/٤٦، املبتدئ
روضة النووي،    .٢/٧٥٤، الشرح الصغريالدردير،   .٢/٤٦، اهلدايةاملرغيناين، : ُينظر -3

 .١٠/٣٣٦، احمللىابن حزم،   .٩/٢٩٥، الشرح الكبري، املقدسي  .٨/٥٣، الطالبني
املبسـوط،  : لكتب الستة املسماة باألصول واليت ألّفها حممد بن احلسن الشـيباين، وهـي            وهي ا : ظاهر الرواية  -4

حيث حوت املسائل الفقهية اليت رويت      . والزيادات، واجلامع الصغري، واجلامع الكبري، والسري الصغري، والسري الكبري        
ر الرواية؛ ألّنها رويت عن     أبو حنيفة، وأبو يوسف، وحممد وغريهم، وقد مسيت بظاه        : عن أصحاب املذهب، وهم   

املـدخل إىل   األشقر، عمر سـليمان،     : ُينظر  .حممد برواية الثقات، فهي ثابتة عنه إّما متواترة أو مشهورة
 . عمان–م، دار النفائس ١٩٩٦ -هـ ١/١٤١٦: ، ط١٠١، دراسة املدارس واملذاهب الفقهية



٩٧ م يف الفقه اإلسالميالرضاع احملرِّ

 .جه إىل أهنا ال تستحق األجرة يف عدة البائنبينما ذهب احلنفية يف و •
 بأهنا تأخذ النفقة الواجبة على الزوج يف العـدة          – أي احلنفية يف وجه      –واستدلوا   

كاملطلقة رجعياً يف عدهتا؛ وذلك لقيام النكاح بقيام العدة، واإلرضاع حال قيام النكـاح              
 )1(.واجب ديانة، وال تستحق أجرة على الواجب

 
 الفريق األول، فأعرضها مع أدلة استحقاق األجر بعد العـدة، جتنبـاً             أما عن أدلة  

 .للتكرار
 
 
 : اإلرضاع بعد انتهاء العدة:ثانياً
اتفق الفقهاء على أن األم املطلقة إذا انتهت عدهتا، فإّنها تستحق أجراً على إرضاع               •

 )2(.ولدها
 

 :واستدلوا لذلك مبا يلي
 ).)3 أُجُورَهُنَّ كُمْ فَآتُوهُنَّفَإِنْ أَرْضَعْنَ لَ : قال تعاىل-١

 :وجه الداللة
أوجب اهللا تعاىل على اآلباء أن يعطوا مطلّقاهتم أجر إرضاعهن؛ حيث إن األم هنا              
ال جتب هلا النفقة على األب؛ النفصام عرى الزوجية وانقطاع آثارها، كما أهنا ال ُتجـرب                

 )4(.على إرضاعه قضاًء، فتستحق األجر

                                                 
 .٢/٢٢٤، سرة يف اإلسالمأحكام األحسني،  .٥/٣٤٨، رد احملتارابن عابدين، : ُينظر -1
، روضة الطالبني النووي،   .٢/٧٥٤، الشرح الصغريالدردير،  .٥/٣٤٨، الدر املختاراحلصكفي، : ُينظر -2
 .١٠/٣٣٦، احمللىابن حزم،   .٩/٢٩٥، الشرح الكبري، املقدسي  .٨/٥٣
 .٦آية : سورة الطالق -3
 .٥/٣٤٨، رد احملتارابن عابدين، : ُينظر -4



٩٨ م يف الفقه اإلسالميالرضاع احملرِّ

 ).)1 وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا الَ تُضَآرَّ : قال تعاىل-٢
 :وجه الداللة

 اًأن يف إلزامها اإلرضاع دون أجر مع حاجتها وانقطاع نفقتها عن األب إضـرار             
 ).النفقة(هلا األجرة مقام الرزق هبا، وهو ال جيوز، فتقوم 

 
وألن امتناعها عن إرضاعه مع وفور شفقتها عليه، دليل احلاجة لألجرة، كمـا أن               

 ما مل توجد متربعـة،      ،األب مضطر إلرضاعه، فكونه عند أمه أنفع لألب واألم والصغري         
 )2(.حىت ال نضر باألب أيضاً

 
 

 موقف القانون
ذهب قانون األحوال الشخصية إىل أن األم املطلّقة تستحق األجر على اإلرضـاع             

، ول مجهور الفقهاء   عل ق  ، كما تستحقها أثناء العدة     اتفاقاً لولدها بعد عدة الطالق البائن    
 يف عدة الطـالق البـائن أو        – أي األجرة    –وتستحقها  (: منه) ١٥٢(فجاء يف املادة    

 )3(.)بعدها

                                                 
 .٢٣٣آية : رةسورة البق -1
 .٥/٣٤٨، رد احملتارابن عابدين،  -2
 .٢٨٧، الواضحاألشقر،  .٣/٥٥٤، شرح قانون األحوال الشخصيةالسرطاوي،  -3



٩٩ م يف الفقه اإلسالميالرضاع احملرِّ

 : استئجار الظئر:ثانياً
إذا مل ميكن اإلرضاع من األم فعالً، فقد أرشد الشرع احلنيف اآلباء واألمهات إىل              

يتعذر على األم أن ترضع     البديل؛ حيث يستأجر األب مرضعة أخرى ترضع الصغري، وقد          
كما إذا قام هبا مرض أو حنوه من األعذار؛ كأن ال يكون هلا لنب، أو يكون هلا، ولكنه ال                   

 )2(.وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا الَ تُضَآرَّ :قال تعاىل، )1(يكفي أو يضر بالرضيع
وقد يكون ذلك المتناع األب عن إعطاء زوجته أجراً، األمر الذي جيعل من حقها               

 .رعاً أالّ ترضع، وإذا مل تتعني األم لإلرضاع، فعلى األب استئجار مرضعة للصغريش
 

 :دليل جواز استئجار الظئر واستحقاقها األجر
 ).)3  بِالْمَعْرُوفِآتَيْتُم مَّآ سَلَّمْتُمأَرَدتُّمْ أَن تَسْتَرْضِعُواْ أَوْالَدَكُمْ فَالَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا  وَإِنْ : قال تعاىل-١

 :وجه الداللة
أنه جيوز لألب باالتفاق مع األم عند عدم قدرهتا على اإلرضاع لعذر ما استرضاع 
أخرى باألجرة املعروفة، معّجالً إن أمكن؛ ألن يف ذلك حتقيقاً للمحبة وتوطيناً ألنفسهن 

 )4(.واستعطافاً منهن على األوالد بشكل يعني على حتسني نشأة الصيب
 

 ).)5تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى وَإِن : قال تعاىل-٢

 :وجه الداللة
أن الشرع أرشد إىل استئجار املرضعة للصغري عنـد االمتنـاع والتعاسـر بـني               

 )6(.الزوجني

                                                 
 .١٠/٢٣٥، احمللىابن حزم، : ُينظر - 1
 .٢٣٣آية : سورة البقرة - 2
 .٢٣٣آية : سورة البقرة - 3
 .٣٤٠ – ١/٣٣٩، النهر املادأبو حيان، : ُينظر - 4
 .٦آية : رة الطالقسو - 5
 .٢/٢١٢، البحر احمليطأبو حيان، : ُينظر - 6



١٠٠ م يف الفقه اإلسالميالرضاع احملرِّ

 :، منها)1(وإرضاع الظئر للصغري له أحوال     
 

د، بل  أن ترضعه عند األم، حبيث ال يلزمها املكث عندها ما مل ُيشترط ذلك بالعق              -١
 .ترضعه وتعود إىل بيتها لزمن يستغين فيه عنها، مث تعود

 
 .وقد تطلب إخراجه؛ لترضعه يف فناء الدار، مث تعيده إىل أمه -٢

 
 .وقد حتمله معها إىل بيتها إذا مل ُيشترط املكث عند أمه -٣

 
 موقف القانون

ر منه إىل أن على األب أن يستأج      ) ١٥١(ذهب قانون األحوال الشخصية يف املادة       
هلا، وذلك عند قيام عذر بـاألم أو        )2(مرضعة أخرى ترضع الصغري عند األم؛ ألنّ احلضانة       

 : عندما ال تتعني لإلرضاع، فجاء فيها
ألب إذا أبت األم إرضاع ابنها يف األحوال اليت ال يتعني عليها إرضاعه، فعلى ا             (

 )3(.)أن يستأجر مرضعة ترضعه عندها
 

 . ع من التعاسروما رفُض األم لإلرضاع إالّ نو
 

وال شك اّنه جيوز استئجار األم وإعطاؤها أجراً على اإلرضاع بعد وفاة زوجها إن              
 .مل يتعّين عليها اإلرضاع، النتهاء الزوجية

                                                 
 .٥/٣٤٧، رد احملتارابن عابدين، : ُينظر - 1
احمللي، جالل الدين حممد بن أمحـد،       : ُينظر ).حفظ َمن ال يستقل بأموره، وتربيته مبا يصلحه: (احلضانة - 2

 -هــ   ١/١٤١٧: ، ط ٤/١٣٧ عبد الرمحن،    عبد اللطيف : ، ضبط وتصحيح  كرت الراغبني شرح منهاج الطالبني    
 . بريوت–م، دار الكتب العلمية ١٩٩٧

 .٢٨٧، الواضحاألشقر،  .٣/٣٥٣، شرح قانون األحوال الشخصيةالسرطاوي،  - 3



١٠١ م يف الفقه اإلسالميالرضاع احملرِّ

  املطلب الثاين
 الوقت الذي تستحق فيه األجر

، وختتلف هذه املدة    )1(إن مدة الرضاعة يف حق األجرة ختتلف عنها يف حق التحرمي          
 :م عنها يف الظئر، كما ختتلف تبعاً للتعاقد وعدمهيف األ

هي عامان يف حق األم؛ حيث تسـتحق األجـر فيهمـا، وال تسـتحق               : باالتفاق
 )3(. حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْالَدَهُنَّ :، بدليل قوله تعاىل)2(بعدمها

 األجر يف املدة املتفق عليها ولـو بعـد          فإهنا تستحق : أما إذا كانت املرضع غري األم     
 )4(.احلولني

 
     فإذا انتهت املدة وكان الطفل ال زال حباجة إىل الرضاعة، مل ُتجرب على االستمرار يف               
إرضاعه إالّ إذا أىب الطفل أن يأخذ ثدَي غريها، فتجرب عند ذلك أن ترضعه بأجر املثل حىت             

وذلك كاستدامة حلكم اإلجارة بعد مضي مدهتا       يقبل ثدي غريها أو يستغين عن الرضاعة،        
 )5(.قياساً على مضي مدة إجارة السفينة يف وسط البحر

 .الشاطئإىل فُيْضطر إىل استدامة اإلجارة للضرورة إىل أن تصل  
 

 :وأما وقت وجوب األجرة
، وتبعاً لالتفاق أو جتب فيه األجرة تبعاً ملن يقوم باإلرضاعخيتلف الوقت الذي 

 :عدمه
جتب هلا األجرة مبجرد اإلرضاع دون توقف على القضاء، وال على           : بالنسبة إىل األم  

 عقد إجارة بينها وبني األب، ويف كل موضع جاز استئجار األم على إرضاع ولـدها              

                                                 
 .٣/١٦٢، اجلامع ألحكام القرآنالقرطيب، : ُينظر - 1
 .١/٤٠٩، أحكام القرآناجلصاص،  .٥/٣٥٠، رد احملتارابن عابدين، : ُينظر - 2
 .٢٣٣آية : سورة البقرة - 3
 .٦٠٧، األحكام الشرعيةشعبان، : ُينظر - 4
 .٢/٢٢١، أحكام األسرة يف اإلسالمحسني، : ُينظر - 5



١٠٢ م يف الفقه اإلسالميالرضاع احملرِّ

؛ ألنّ إجياب رزقهـا     ، يكون هلا األجرة، ولو بال عقد إجارة مع أبيه         كما بعد الزوجية  
، فإن أرضعت بناًء على عقد مع األب، تستحق         )1(هماعليه غري مقّيد بوجود العقد بين     

 )2(.من وقت التعاقد
 ثابتـة ويترتب على ذلك أنه جيوز القضاء هبا عن مدة ماضية، لتصبح من الديون ال              

 . اليت ال تسقط إالّ باألداء أو اإلبراء؛ أي املساحمة
 أن ُيتمّ ىل  ولذا، فإهنا ُتفرض من تاريخ اإلرضاع، وليس من تاريخ الطلب، وذلك إ            

 )3(.الولد السنتني إن مل يفطم قبل ذلك
 . فال بد من عقد عند استئجارها؛ حيث يبدأ األجر من تاريخ التعاقد: أما غري األم

 موقف القانون
وُتفرض األجـرة   ( : من قانون األحوال الشخصية ما نصه     ) ١٥٣(جاء يف املادة    

 )4 ()فطم قبل ذلك من تاريخ اإلرضاع إىل إكمال الولد سنتني إن مل ُي
وبذلك، فال جيوز لألم أن تطلب أجرة تزيد على إرضاعه ملدة سنتني، وجيـوز أن               
تكون الرضاعة أقل من سنتني باتفاق الوالدين، وعند االختالف، ميضي قول من طلـب              

 .صغريصلحة ال إىل السنتني أُماً أو أباً؛ ملالتمام
ا راجعة إىل تراضـي الوالـدين       ممنهوبذلك فإن الزيادة على احلولني أو النقصان        

 )5 (.ومصلحة املولود
كما أن يف فرض األجرة من تاريخ اإلرضاع ال ِمن تاريخ الطلب حفظـاً حلـق                

 .املرضعة، وصوناً حلياة الصغري

                                                 
وذهب بعض العلماء إىل عدم استحقاقها شيئاً دون عقد إجارة بينهما؛ ألنّ إقدامها على اإلرضاع دون طلب  - 1

، فإن كانت حمتاجة ومثلها ال يتـربع،        ليه فإنّ القاضي َينظر يف أمرها     أجرة، دليل على تربعها وإسقاطها حلقها، وع      
األبياين، : ُينظر .فلها األجر، وإن كان حاهلا يدل على تربعها وأهنا تطلب األجرة طمعاً أو تعنتاً، فال أجر هلا

 .٤٩ – ٢/٤٨، شرح األحكام الشرعية
 .٦٠٧، األحكام الشرعيةشعبان، : ُينظر - 2
 .٢/٢٢٤، أحكام األسرة يف اإلسالمني، حس: ُينظر - 3
 .٣/٥٥٥، شرح قانون األحوال الشخصية السرطاوي،  .٢٨٨، الواضحاألشقر،  - 4
 .٣/١٦٢، اجلامع ألحكام القرآنالقرطيب، : ُينظر - 5



١٠٣ م يف الفقه اإلسالميالرضاع احملرِّ

 املبحث الرابع
 تقدير أجر الرضاع، وعلى َمْن جيب؟

 :تقدير أجر الرضاع: أّوالً
 عنه فيما بعدها، كما     ،و ما يف حكمها   إن تقدير أجر الرضاع خيتلف يف الزوجية أ       

 . لإلرضاع أم ال، وقد يكون هذا األجر للزوجة أو الظئر املرِضعخيتلف بتعّين
 
فاملرأة تستحق يف الزوجية نفقة أمثاهلا مبا يكفيها حاجات املعاش تبعاً ملا جرى به              * 

:  قال تعـاىل   ،)1(العرف من طعام وما ال بد منه من غذاء ولباس متناسب يف الكم والنوع             
ِإِلَّـا مَـا آتَاهَـا    يُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّـفُ اللَّـهُ نَفْسًـا     ل )2( جاء ،

 )3().وإن كانت مرضعة، فلها نفقة الرضاع أيضاً : ( خمتصر خليلكتاب يف 
راعاة حال الزوج يف يساره وإعساره، فال يعقل إلزام املعسر ما           أي أنه ال بد من م     

وكما أن األم حتتاج إىل النفقة، كذلك الصغري        . ال يطيقه، وال إلزام املوسر الشيء الطفيف      
إن مل يكن له مال، فالرضيع يتغذى بلنب أمه، وهذا اللّنب يتكون من الغذاء الذي ينفقـه                 

، باإلضـافة إىل    ))4 وَكِسْـوَتُهُنَّ بِـالْمَعْرُوفِ    ى الْمَوْلُـودِ لَـهُ رِزْقُهُـنَّ      وَعلـَ  :زوجها عليها، لقوله تعاىل   
اللباس والفراش والغطاء وأدوات التنظيف وغريها من نفقات املعيشة اليت ال يستغين عنها             

 )5(.الرضيع
 .فإذا قّصر عن مقدار نفقة املثل هلا يف العرف، ُيجرب على نفقة مثلها

                                                 
، ام أمحد املعتمد يف فقه اإلم   :  مطبوعاً مع  –منار السبيل يف شرح الدليل      ان، إبراهيم بن حممد،     يََّوابن ضُ : ُينظر -1

، ومنـار السـبيل   لعبد القادر بن عمر الشـيباين،     – نيل املآرب بشرح دليل الطالب    : الذي جرى فيه اجلمع بني    
 . بريوت–م، دار اخلري ١٩٩١ -هـ ١/١٤١٢: ، ط٣٢٢ – ٢/٣٢١
 .٧آية : سورة الطالق -2
مواهب اجلليل  مد بن عبد الرمحن،     احلطّاب الّرعيين، أيب عبد اهللا حممد بن حم       : ، مطبوعاً مع  خمتصر خليل : ُينظر -3

م، دار الكتب العلمية    ١٩٩٥ -هـ  ١/١٤١٦: ، ط ٥/٥٥٥زكريا عمريات،   : ، ضبط وختريج  لشرح خمتصر خليل  
 . بريوت–
 .٢٣٣آية : سورة البقرة -4
 .٤/٤٤، بدائع الصنائع الكاساين، : ُينظر -5



١٠٤ م يف الفقه اإلسالميالرضاع احملرِّ

يتعّين عليها اإلرضاع، فتجب األجرة مقّدرة بأجرة املثـل الـيت           أما عندما ال    * 
 .يقّدرها القاضي حال الرتاع
 )1().هي اليت تقبل امرأة أخرى أن ترضع الولد يف مقابلها : ( ويقصد بأجرة املثل

وإن طلبت  . فإن تعذر قيام األم باإلرضاع بأجرة املثل، فإن ظئراً أخرى ترضع هبا            
 . ثل على إرضاع ولدها، فال جتاب إىل طلبهااألم أكثر من أجر امل

وهذه األجرة منوطة باالجتهاد؛ فقد تأخذ املرأة مبلغاً مالياً على عملها، كما جيوز             
 .وكل ذلك وفق العرف*.استئجارها بطعامها وكسوهتا تبعاً لإلمكانية والكفاية

 
 :على من جيب أجر الرضاع؟: ثانياً

عنه يف بداية حياته، كان ال      للطفل  مد الذي ال غًىن     ملّا كان الرضاع هو الغذاء املعت     
بد من وجود نفقة تتمكن األم أو الظئر من خالهلا من تكوين اللّنب املناسب الذي يكفـي            

 .حاجات الصغري عن طريق تناول األغذية اليت تساهم يف إدرار كمية وافرة من اللّنب
ب من جتب عليـه أجـرة       واألجر هنا شامل للنفقة واألجرة معاً، ولذا كان ترتي        

 :الرضاع على النحو اآليت
 

 فاألصل أن نفقة الصيب جتب عليه يف ماله إن كان له مال، ويف كل حـال                 : الصغري -١
 مال الولد؛ ألن األصل أن نفقة اإلنسان يف         يفتستحق فيه األم األجر، ُتفرض هذه األجرة        

 والعناية اليت يتلقاها من أمـه       مال نفسه، صغرياً كان أو كبرياً، وكل ذلك يف مقابل الغذاء          
)2(.وعلى ذلك أمجع الفقهاء إالّ من شذّ منهم كما نقل القرطيب. عأو املرِض

 

وال شك أن النفقة ال جتب على الغري إالّ عند احلاجة، وإذا كان للصـغري مـال،                 
 .انتفت حاجته إىل غريه

                                                 
 .٦١١، األحكام الشرعيةشعبان،  -1

 .ا أحكام اإلجارة؛ الستهالك مادة اللّنب، بينما اإلجارة انتفاع باملنفعةاألجرة هنا ال تنطبق عليه  *
 .٦١٢، األحكام الشرعيةشعبان،   .٣/١٧٠، اجلامع ألحكام القرآنالقرطيب، : ُينظر -2



١٠٥ م يف الفقه اإلسالميالرضاع احملرِّ

وَكِسْـوَتُهُنَّ   الْمَوْلُـودِ لَـهُ رِزْقُهُـنَّ     وَعلَـى    :وذلك عندما ال ميلك الصغري املال، قال تعاىل       :  األب -٢
 .))1بِالْمَعْرُوفِ

حيث تلزم األب نفقة الرضاع باملعروف إن مل يكن للصغري مال دون أن يشاركه              
، وهذا يدل على أن على األب ))2 فَـإِنْ أَرْضَـعْنَ لَكُـمْ فَـآتُوهُنَّ أُجُـورَهُنَّ          :فيها أحد، قال تعاىل   

 )3(.يف الزوجية، وأما بعدها، فتقوم األجرة مقام الرزقاإلنفاق على األم 
 

، تؤمر األم بالنفقة؛     أو غري موجود    فإذا مل يكن للصغري مال، وكان أبوه معدماً        : اُألم -٣
 على األب حني    اأي جيب عليها اإلرضاع بنفسها أو تستأجر له مباهلا من ترضعه، لتعود هب            

 )4(.يساره
 
لى الوارث ما جيب على األب عنـد انعدامـه، ألن            حيث جيب ع   : القريب الوارث  -٤

يـه ألمـه، أو     ، بشرط أن يكون وارثاً ملن جتب له النفقة، بفـرٍض، كأخ           )5(الُغنَم بالُغرم 
 .تعصيٍب، كابن عمه
 .، ويف ذلك صيانة لصلة الرحم عن القطيعة))6 وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ : قال تعاىل

                                                 
 .٢٣٣آية : سورة البقرة - 1
 .٦آية : سورة الطالق - 2
 .٦١٢ – ٦١١، ام الشرعيةاألحكشعبان،   .٥٣ – ٨/٥٢، روضة الطالبنيالنووي، : ُينظر - 3
 .٦١٢، األحكام الشرعيةشعبان،    .٢/٤١٤، تفسري املناررضا، : ُينظر - 4
 .٢٨٨، الواضحاألشقر، : ُينظر - 5
 .٢٣٣آية : سورة البقرة - 6



١٠٦ م يف الفقه اإلسالميالرضاع احملرِّ

 املبحث اخلامس
  على غريها يف اإلرضاعتقدمي األم

إن من حقوق الوالدات أن يرضعن أوالدهن، واملطلقات والدات أيضاً، فوجـب            
متكينهن من اإلرضاع قبل غريهن؛ ألن اإلرضاع من خصائص الوالدة، ال من خصـائص              

 )2(. يف الزوجيةصةاخب، وإن األم أحق من غريها باإلرضاع عندما يتعني عليها، و)1(الزوجية
 أم  – كالشريفة عند املالكيـة      –يتعّين عليها اإلرضاع سواء يف الزوجية       أما إذا مل    

بعدها كما يف البينونة، فاألمر خيتلف بني أن تطلب أجرة املثل أو أكثر منها، وبيان ذلـك           
 :فيما يأيت

 
 :تقدميها يف الزوجية إن أرضعت دون أجر: أّوالً

ىل باإلرضـاع مـن     إذا قبلت إرضاع ولدها من زوجها دون طلب أجر، فهي أوْ          
 )3(.غريها

 
 :تقدميها بعد الزوجية إن طلبت أجر املثل أو أقل منه: ثانياً

، )6 (، والشافعية يف وجـه    )5(، واملالكية )4(احلنفية يف وجه  : ذهب مجهور الفقهاء من   
إىل أن األم أحق بإرضاع ولدها حىت لو ُوجـدت امـرأة            : )8(، والظاهرية )7(واحلنبلية

 . أجرة املثل أو متربعةأخرى ترضعه بأقل من

                                                 
 .٢/٢١٢، البحر احمليطأبو حيان، : ُينظر - 1
 .٦٠٩، األحكام الشرعيةشعبان، : ُينظر - 2
 .٢/٢٢٢، أحكام األسرة يف اإلسالمحسني،   .٦٠٩،  الشرعيةاألحكامشعبان، : ُينظر - 3
 .٢/٤٦،  اهلدايةاملرغيناين،: ُينظر - 4
 .٢/١٦٦، كفاية الطالب الرباينأبو احلسن، : ُينظر - 5
 .٢/١٦٨، املهذّبالشريازي، : ُينظر - 6
 .٩/٢٩٥، الشرح الكبري، املقدسي: ُينظر - 7
 .١٠/٣٣٦، احمللىابن حزم، : ُينظر - 8



١٠٧ م يف الفقه اإلسالميالرضاع احملرِّ

إىل أن األجنبية أحـق     : )2(اية ثانية وروالشافعية يف   ،  )1( آخر  يف وجه  ةوذهب احلنفي 
 .باإلرضاع من األم إن تربعت، أو طلبت أقل من أجر املثل

 
ويظهر من القولني أن أصحاب االجتاه األّول راعوا جانب األم والصـغري، بينمـا            

 .ىل مصلحة األبأصحاب االجتاه الثاين نظروا إ
 

 :أدلة الفريق األول
استدل اجلمهور القائلون بأحقّية األم يف اإلرضاع إنْ طلبت أجر املثل ولو ُوجد 

 :من يرضع بأقل منها باآليت
 وَعلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّحَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ  وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْالَدَهُنَّ : قال تعاىل-١

 ).)3وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

 :وجه الداللة
أن األم إذا طلبت أجر املثل، كان ذلك من الرزق بـاملعروف، فكانـت أحـق                

 )4(.باإلرضاع به من غريها

 ).)5فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ : قال تعاىل-٢
 :ةوجه الدالل

أن اهللا أمر بإعطاء األم أجر املثل، ومل تستثن اآلية وجود متربعة أو من تأخذ أقل                
 )6(.من أجر املثل

                                                 
 .٥/٣٤٩، الدر املختاراحلصكفي، : ُينظر - 1
 .٨/٥٣، روضة الطالبنيالنووي، : ُينظر - 2
 .٢٣٣آية : سورة البقرة -3
 -هـ  ١/١٤٠٣: ، ط ١/١٨٧،  أحكام القرآن اهلرَّاسي، عماد الدين بن حممد الطربي، املعروف بالكيا،         : ُينظر -4

 . بريوت–م، دار الكتب العلمية ١٩٨٣
 .٦ آية :سورة الطالق - 5
 .٤/٤٢٢، أحكام القرآناهلرَّاسي، : ُينظر - 6



١٠٨ م يف الفقه اإلسالميالرضاع احملرِّ

 ).)1وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا الَ تُضَآرَّ : قال تعاىل-٣
 :وجه الداللة

أنه ليس لألب عند رضائها باإلرضاع بأجر املثل أن مينعها أو يدفع الرضـيع إىل               
 )2(. ألحقّيتها يف اإلرضاعغريها، وهذا تأكيد

 ).)3تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى وَإِن : قال تعاىل-٤
 :وجه الداللة

أّنه مل يسقط حقها من الرضاع إالّ عند التعاسر، ومع ذلك يؤمر الزوج أن ُيحضر               
 )4(.الظئر عندها حىت ترضعه يف بيتها

أحىن وأعطف، ولبنها أفضل، ويف ذلـك        وألن األم للرضيع أرأم، وبه أرأف، وعليه         -٥
 )5(.اجتماع األم مع جزئها، أما تقدمي غريها عليها، ففيه تفويت حلق األم وإضرار هبا

 
 :)احلنفية يف وجه آخر والشافعية يف رواية ثانية( أدلة الفريق الثاين

 ).)6لَدِهوَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَالَ مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَ الَ تُضَآرَّ : قال تعاىل-١
 :وجه الداللة

 اًأن يف إلزام األب مبا تطلبه األم مع وجود متربعة أو تأخذ أقل من أجر املثل إضرار                
 .باألب
مع إمكانية دفع احلاجة للولد، وإرضاعه بدون       ) اُألجرة  (  وألنه ال يلزمه التزام املؤونة       -٢
 )7(.أجر

                                                 
 .٢٣٣آية : سورة البقرة - 1
 .٦١٠، األحكام الشرعيةشعبان، : ُينظر - 2
 .٦آية : سورة الطالق - 3
 .١٠/٣٤١، احمللىابن حزم، : ُينظر - 4
 .٣/١٧٠،  اجلامع ألحكام القرآنالقرطيب،: ُينظر - 5
 .٢٣٣آية : سورة البقرة - 6
 .٢/٢٢٣، أحكام األسرة يف اإلسالمحسني، : ُينظر - 7



١٠٩ م يف الفقه اإلسالميالرضاع احملرِّ

م؛ ألهنا سوف ترضعه عندها؛ ألن  يف تقدمي املرضعة على األ– هنا – كما أّنه ال ضرر -٣
 )1(.احلضانة لألم، وبذلك جنمع بني احلقني

 
ألن فيه نظـراً إىل جانـب األم         وظاهٌر رجحان رأي اجلمهور وقوة استدالهلم؛      

 .جمتمعةً مع جزئها
 
 :تقدميها بعد الزوجية إن طلبت أكثر من أجر املثل: ثالثاً

جر املثل، ووجد األب من ترضـعه       أ اتفق الفقهاء على أن األم إن طلبت أكثر من        
وصـار غريهـا أحـق       جاز لألب انتزاع الصغري مـن األم،       بأجر املثل أو وجد متربعة،    

 :واستدلوا باآليت ،)2(باإلرضاع منها
 

فَسَتُرْضِـعُ لَـهُ    : أهنا طلبت ما هو زيادة على حقها، فدخلت يف عمـوم قولـه تعـاىل           -١
 )4(.عند طلبها أكثر من أجرة املثلأي أن له استئجار مرضعة ؛ ))3أُخْرَى

 
 وألن يف ذلك إضراراً بالزوج، والضرر منهي عنه شرعاً بدليل قوله تعاىل يف سـياق                -٢

 ).)5وَالَ مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ :النهي عن اإلضرار
 .أي ال ُيضار مولود له بولده، كما ال ُتضار والدة بولدها 

                                                 
 .٢/٢٢٣، أحكام األسرة يف اإلسالمحسني،  .٥/٣٤٩، رد احملتارابن عابدين، : ُينظر - 1
أبو احلسـن،     .٨/٥٣، روضة الطالبنيالنووي،   .٢/٤٦، اهلدايةاملرغيناين، : ُينظر - 2

ــزم،   .٩/٢٩٦، الشرح الكبري، املقدسي  .٢/١٦٧، كفاية الطالب الرباين ــن ح اب
 .١٠/٣٣٦، احمللى

 .٦آية : سورة الطالق - 3
 .٩/٢٩٦، الشرح الكبري، املقدسي: ُينظر - 4
 .٢٣٣آية : سورة البقرة - 5



١١٠ م يف الفقه اإلسالميالرضاع احملرِّ

 موقف القانون
 : من قانون األحوال الشخصية ما نصه) ١٥٣(جاء يف املادة 

األم أحق بإرضاع ولدها، ومقدمة على غريها بأجرة املثل املتناسبة مع حـال             ( 
 )1(...).احلالة ال يضار املكلف بالنفقة املكلف بنفقته ما مل تطلب أجرة أكثر، ففي هذه 

 
بت أجـر   وبذلك تكون األولوية لألم يف إرضاع ولدها عند مجهور الفقهاء إذا طل           

 .املثل، وإالّ فإنْ طلبت أكثر، فلألب أن يسترضع أخرى اتفاقاً
 
 

وبعد هذا الفصل أبدأ بُصلب املوضوع حول الرضاع احملرم يف الفصل الثالث وما             
 .يليه

 

                                                 
 .٢٨٨، الواضحاألشقر،  .٣/٥٥٥، شرح قانون األحوال الشخصيةالسرطاوي،  - 1



١١١ م يف الفقه اإلسالميالرضاع احملرِّ

 
  

 
  صفته وشروطه-التحريم بالرضاع 

 
 :ة مباحثمثانيويتضمن 

 
 .لتحريم بالرضاعا: املبحث األول                          
 .مصدر اللنب وشروط املرضع: املبحث الثاني                         
 .مقدار اللنب احملرم وضابطه: املبحث الثالث                        

 .وصول اللنب إىل الرضيع بغري الرضاع بالفم: املبحث الرابع
الرقة ( على غري هيئته اخلَلقيةوصول اللنب إىل اجلوف: املبحث اخلامس                  

 ).والسيالن
 .اختالط لنب املرضعة بغريه:                         املبحث السادس

 .وقت الرضاع:                         املبحث السابع
 .رضاع الكبري:                         املبحث الثامن

 
 



١١٢ م يف الفقه اإلسالميالرضاع احملرِّ

 
 
 
 

 .التحريم بالرضاع: املبحث األوّل
 :بعة مطالبوفيه أر

 
 

 .األحكام املرتتبة على الرضاع من غري األم: املطلب األوّل
 

 .أدلة التحريم بالرضاع: املطلب الثاني
 

 .سبب التحريم بالرضاع: املطلب الثالث
 

 .االحتياط يف أمر الرضاع وتسجيله: املطلب الرابع



١١٣ م يف الفقه اإلسالميالرضاع احملرِّ

 املطلب األّول
 األحكام املترتبة على الرضاع من غري األم

 يلحُق بالواطئ    بلنب – ذكراً كان أو أنثى      –ة إذا أرضعت طفالً يف احلولني       إنّ املرأ 
 .نسبه، فقد صار ذلك الطفلُ ولَدمها من الرضاع

 :ويترّتب على القرابة الناشئة من الرضاع أحكاٌم هي
 

 :)1( حترمي النكاح–أّوالً *
عـن   فيمـا ُروي     -  -ملّا كانت الرضاعة جتري َمجرى الوالدة بدليل قوله          
، فقد اعترب اإلسالم املرضعة للطفـل       )2("حيرم من الرضاعة ما حيرم من الوالدة         ":عائشة

أّماً له من الرضاعة ترتل مرتلة أّمه من النسب، كما اعترب زوج املرضعة الذي هو سبب يف                 
خـوةُ  إخوة وأخوات له من الرضـاعة، و      إاللنب مبرتلة األب من النسب، فيكون أوالُدمها        

 .)3(خوة زوج املرضعة أعماماً وعمات له من الرضاعةإاالً وخاالت، واملرضعة أخو
 

: فيحرم نكاح هؤالء كما حيرم نكاح القرابة بالنسب، قال تعاىل يف سياق التحرمي            
ُالرَّضَـاعَةِ  مِّـنَ  وَأَخَـوَاتُكُم  أَرْضَـعْنَكُمْ  الالَّتِي وَأُمَّهَاتُكُم)4( .      حيث حيرم التزّوج باملرضعة أو األخت
 .ن الرضاعةم

                                                 
حسني بن سامل : ، دراسة وحتقيقالتفريعسن البصري،   ابن اجللّاب، أبو القاسم ُعبيد اهللا بن احلسني بن احل         : ُينظر -1

املاوردي، أبـو احلسـن      . بريوت–م، دار الغرب اإلسالمي ١٩٨٧ -هـ ١/١٤٠٨: ، ط٢/٧٠الدمهان، 
، ١٤/٤١٣حممود مطرجي وآخرون،    : ، حقّقه وخّرج أحاديثه وعلّق عليه     احلاوي الكبري علي بن حممد بن حبيب،      

 .٣/١٦٩، منار السبيل، ابن ضوّيان  .ريوت ب–م، دار الفكر ١٩٩٤ -هـ ١٤١٤
 . من الرسالة٥٤ص: أخرجه مسلم، ُينظر خترجيه -2
 .٢٥٢، النكاح والقضايا املتعلقة بهاحلصري، : ُينظر -3
 .٢٢آية : سورة النساء -4



١١٤ م يف الفقه اإلسالميالرضاع احملرِّ

 أن  على الرجـل   أن يتزوج امرأة أبيه من الرضاعة، كما حيرم          وحيرم على الرضيع   
 )1 (.يتزوج امرأة ابنه من الرضاعة؛ أي الذي رضع من زوجته

 
  : ثبوت احملرمية–ثانياً *

 :  الشرح الكبري كتابقال صاحب 
، واليت تفيـد    )2()وتثبت احملرمية؛ ألّنها فرع على التحرمي، إذا كان بسبب مباح         ( 

 شريطة أن ال يكون نظر أحـدمها إىل         ، ونظرها إليه  ،جواز النظر؛ أي نظره إىل حمّرمة منه      
 )3(.اآلخر بشهوة، ألنّ هذا النظر حمّرم حىت بني أقارب النسب

 
؛ ألنّ املرأة بسبب الرضاع قد أصبحت       انب احملرَّمة بني األج   )4(وحتلّ بينهما اخللوة  

، )5( أفلُح بـُن قُعـيس     استأذن عليَّ :  ما ُروي عن عائشة، قالت     من ذوات حمارمه، بدليل   
إّني عمك، أرضعْتك امرأةُ أخي، فأبيُت أنْ آذنَ لـه، فجـاء            : فأبيُت أنْ آذنَ له، فأرسل    

 )6(".ِلَيدخلْ عليِك، فإنَّه عمُِّك " :  فذكرُت ذلك له، فقال-  -رسول اهللا 

                                                 
 .٢/٧٠، التفريعابن اجللّاب، : ُينظر -1
 .٩/١٩٣، الشرح الكبري، ملقدسيا -2
 .٢/١٩٩، الفقه املنهجياِخلّن،   .٣٨٣، ملّنان شرح ُزَبد ابن رسالنفتح اابن حمسن، : ُينظر -3
اجتماع الـزوجني يف مكـان،      : (، وُيراد باخللوة الصحيحة يف الفقه     )مكان االنفراد بالنفس أو بغريها    : (اخللوة -4

إغالُق الّرجـِل   :  أي ).ِحّساً وال طبعاً وال شرعاً    : يأمنان فيه من اطالع الناس عليهما، ومل يكن مثة مانع من الوطء           
، ٦٧،  املهر يف اإلسالم بني املاضي واحلاضر     الشيخ، حممود الشيخ،    : ُينظر .الباَب على زوجته، وانفراده هبا

 اخللوة  :الطريقي، عبد اهللا بن عبد احملسن، حبث بعنوان        . بريوت–م، املكتبة العصرية ٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤
، دار أويل   ٢٤١الثامن والعشرون، ص  : ، العدد  البحوث اإلسالمية  جملة: ، ضمن وما يترّتب عليها من أحكام فقهّية     

 . الرياض– ىالّنه
أخو أيب القعيس، والصحيح أّنه أفلح أخو أيب القعيس، وذَكر ابن عبـد             : أبو القعيس، وقيل  : اخُتِلف فيه، فقيل   -5

، االسـتيعاب عبد الرب،   ابن  : ُينظر  .الرب أنَّه ال ِذكر له أكثر مما هو مذكور يف حديث عائشة يف الرضاع
١/١٠٢. 
 .١٤٤٥: رقم احلديثحترمي الرضاعة من ماء الفحل،:اببالرضاع،:،كتاب٦٨٣، صحيح مسلمأخرجه مسلم،  -6



١١٥ م يف الفقه اإلسالميالرضاع احملرِّ

 كان عندها، وأّنها مسعت صوت      -  - أنّ رسول اهللا     – أيضاً –وُروي عنها    
فقلُت يا رسول اهللا، هذا رجل يسـتأذن يف         :  عائشة ت، قال رجل يستأذن يف بيت حفصة    

:  فقالت عائشة  – لعّم حفصة من الرضاعة      – "أراه فالناً " :  بيتك، فقال رسول اهللا     
  :سـول اهللا    َدَخلَ عليَّ؟ قال ر   ) ِلَعمِّها من الّرضاعة  (يا رسول اهللا، لو كان فالنٌ حّياً        

 )1(."َنَعْم، إنّ الّرضاعة حتّرم ما ُتحّرم الوالدة "
 

ففي هذين احلديثني داللة على أنّ القرابة من الرضاع تأخذ حكم القرابـة مـن               
 .النسب، ِمّما يدلّ على ِحلّ اخللوة

 
 )2(.ويصّح للّرجل أن يسافر بامرأة من ذوات حمارمه بسبب الرضاع

وة أو السفر أو خافت املرأةُ ذلك، فال حيلّ ألحـدمها أن            خاف الفتنةَ من اخلل    فإذا
 )3(.يسافَر أو خيلَو باآلخر

 )4(.كما أنّ الوضوء ال ينتقض بلمس امرأة من احملارم بسبب الرضاع
 .وهذا شريطة أنْ ال يكون بشهوة

                                                 
حيرم من الرضاعة ما حيرم من الـوالدة، رقـم          : الرضاع، باب : ، كتاب ٦٨١،  صحيح مسلم أخرجه مسلم،    -1

 .١٤٤٤: احلديث
 .٣٨٣، فتح املّنان شرح زبد ابن رسالنابن حمسن،   .٢/٧٠،  التفريعابن اجللّاب،: ُينظر -2
وقد ذهب احلنفية إىل أنّ اخللوة باحملرم مباحة إالّ األخت رضاعاً؛ فال ينبغي ألخ من الرضاع أنْ خيلَو بأخته من                     -3

، ية جملة البحوث اإلسـالم    –اخللوة  الطريقي،  : ُينظر .الرضاع خوفاً من الفتنة، وهذا مبين على سد الذرائع
 .٢٧٣ – ٢٧٢: ، ص٢٨: ع
  . ٣٨٣، فتح املنان شرح زبد ابن رسالنابن حمسن، : ُينظر -4



١١٦ م يف الفقه اإلسالميالرضاع احملرِّ

  :)1(األحكام اليت ال تثبت للرضاع
ألنّ النسب أقوى مـن     ولقصور الرضاع عن النسب، فلم تثبت له بقية أحكامه؛           

 )2(.الرضاع، فال ُيقاس عليه يف مجيع أحكامه، وإّنما ُيشّبه به فيما ُنّص عليه فيه
 :وأّما األحكام اليت ال تثبت للرضاع، فهي كما يلي

، فـال    فال يرثُ الرضيُع مرِضعَته أو زوَجها أو أحد أقربائه من الرضاعة           – املرياث -١
 . قرابة النسبتوارث بني قرابة الرضاع كما يتوارث

 
فال جيب على زوج املرِضـعة أن ينفـق      ال تثبت النفقة بينهم،       – وجوب النفقة  -٢

 .على الرضيع، كما ال جتب نفقة زوج املرِضعة على الرضيع
 

 فال ُيجُرب زوج املرضعة على القيام بشؤون الرضيع يف بدنه وماله؛ ألّنها             – الوالية -٣
 تثبت والية الذكر الرضاعي يف نكاح أو غريه كما          ، كما ال  ثابتة ألقربائه نسباً ال رضاعاً    

 .تثبت حلرمة النسب
 

 فاملرِضعة ليست مكلَّفة بالقيام مبا ُيصلح الصغري وحيفظه حىت ِسّن معّينة          – احلضانة -٤
 .؛ ألنّ ذلك ال يثبت هلاكما تفعل األم نسباً

 
ائـرة   إذ األصل أنه ُيستحّب للمرء إعتاق الرقيق، ليخرج مـن د           – العتق بامللك  -٥

العبودية ويصري ُحّراً، ولو كان زوجان وابنهما رقيقاً لدى سّيد، فكاَتَب الولـُد سـيده               
، أّما يف الرضاع، فـال جيـب       من النسب  ليعتقه، فيكون واجباً على االبن أن يعتق والديه       
 .ذلك على االبن من الرضاع وإن كان مستحّباً

                                                 
ــاوردي،  .٤/٤٨٠، تفسري املناررضا،   .٧/٤٤٧، روضة الطالبنيالنووي، : ُينظر -1 ــاوي امل احل

مسـائل  رسالة يف   آل سنان، علي بن حممد بن سنان،         .٥١٦، الروض املربعالبهويت، .        ١٤/٤١٣، الكبري
 . مكة املكرمة–هـ، مطابع الوحيد ١/١٤٢٤:  ط،٩٧ بن عايض حسن الشيخ، ناصر بن علي: ، حتقيقالرضاع

الفقـه امليّسـر يف العبـادات       عاشور، أمحد عيسى،      .٩/١٩٣، الشرح الكبري، املقدسي: ُينظر -2
 . القاهرة–، مكتبة القرآن ٢/١٩٤، واملعامالت



١١٧ م يف الفقه اإلسالميالرضاع احملرِّ

سب تدفع يف الِدَية، خالفاً للرضاع؛       فالعاقلة ِمن أقرباء الن    – )الّدَية(قل  حتّمل الع  -٦
؛ أي أنّ العاصب الرضاعي ال يتحمل من دية اخلطأ كما           فأقرباء الرضاع ال ُيلزمون بذلك    

 .يتحمله العاصب النسيب؛ ألنّ العاصب الرضاعي ال يرث ال فرضاً وال تعصيباً
 

تـل   ففي النسب ال ُيقاد الوالد بولده، أّما يف الرضاع، فإذا ق           – سقوط القصاص  -٧
، ويف النسب ال ُيحبس الولد ِلَدين الوالد        أحدمها اآلخر، فإّنه ُيقتل به، فال يسقط القصاص       

 .، وعلى ذلك ُتقاس بقية أحكام القصاصخالفاً للرضاع
 
 الرضاع لآلخر، فال ُتـرّد شـهادته؛         فإذا شهد أحد األقرباء من     – رّد الشهادة  -٨

 .النتفاء التهمة، خالفاً للنسب
ه راجع إىل عدم تعلّق حق مـن هـذه احلقـوق     ولعل سبب ذلك كل    

 .بالرضاع نفسه
 



١١٨ م يف الفقه اإلسالميالرضاع احملرِّ

 املطلب الثاين
 أدلة التحرمي بالرضاع

 . وإمجاع األّمة النبوية والُسّنةقرآن الكرميإنّ ُحرمةَ الّرضاع ثابتةٌ بال
 
 :القرآن الكرمي: أّوالً

 وذلك عطف على قوله      الرَّضَـاعَةِ  نَمِّـ  وَأَخَـوَاتُكُم  أَرْضَعْنَكُمْ الالَّتِي وَأُمَّهَاتُكُمُ :قال تعاىل 

 ).)1... أُمَّهَاتُكُم عَلَيْكُمْ حُرِّمَتْ :تعاىل
 :وجه الداللة

أنّ اهللا حّرم املرِضعة اليت ّمساها أُّماً، وحّرم األخت من الرضاعة، ونّبه بذلك علـى               
 :باقي احملّرمات بالرضاعة؛ ألّنه ذكر من احملّرمات بالنسب صنفني

 .األمهات، والبنات: تسب بالوالدة، ويشمل صنف ين-١
  والعمات، واخلاالت، وبنـات األخ،     األخوات،:  وصنف ينتسب باُألخّوة، ويشمل    -٢

 .وبنات األخت
 

وملّا شرع ببيان احملرمات رضاعاً، ذكر صورةً واحدةً من كل صنف، ونّبه علـى              
أي األم اليت أرضعته    الصور األخرى بداللة النص؛ فكيف حترم عليه أصولُه من الرضاعة؛           

أو أمها، وال حترم عليه ابنته من الرضاعة، أو ابنة ابنته رضاعاً؟، وكيف حترم عليه أختـه                 
 )2(.؟...رضاعاً، وال حترم ابنتها، أو أخت أبيه أو أمه

                                                 
 .٢٣آية : سورة النساء -1
 املسـّماة مقدمات ابن رشد    ابن رشد، أبو الوليد حممد بن أمحد،         .٤/٣، بدائع الصنائعالكاساين، : رُينظ -2
املقّدمات املمهّدات لبيان ما اقتضته رسوم املدونة من األحكام الشرعيات والتحصيالت احملكمات الشرعيات             (

ابن ضـويان،     .وت بري–، طبعة جديدة باألوفست، دار صادر ٣٧٤، )ألمهات مسائلها املشكالت
ــري،   .١١٧، حماضرات يف عقد الزواج وآثارهأبو زهرة،  .٣/١٦٩، منار السبيل احلصـ

 .٢٥١ – ٢٥٠، النكاح والقضايا املتعلقة به



١١٩ م يف الفقه اإلسالميالرضاع احملرِّ

 :الُسّنة الّنبوية: ثانياً
: ، قـال    )2( بنت أيب سفيان يف نكاح درة بنت أيب سلمة         )1( ما روي عن أم حبيبة     -أ
لو أّنها مل تكن ربيبيت يف حجري، ما حلّت يل، إّنها ابنة أخي من الرضاعة، أرضـعتين                 "

 )3(."وأباها ثويبة، فال تعِرضن عليَّ بناِتكن وال أخواِتكّن
 :وجه الداللة

إنّ يف احلديث تأكيداً ملا فُِهَم من اآلية، وبياناً للنتائج املترتبة على ذلك، فكلُّ َمن               
حترم عليه من أقـارب أختـه أو أخيـه          ن أقارب أخته أو أخيه نسباً،       لد م حترم على الو  

 )4(.رضاعاً
 .فكما حترم ابنة األخ نسباً، حترم ابنة األخ رضاعاً

إّنها ال ِحتلّ   ":  أُريد على ابنة محزة، فقال     -  - ما روي عن ابن عباس، أنّ الّنيب         -ب
 )5(."رم من الّرِحميل، إّنها ابنة أخي من الرضاعة، وحيرم من الرضاعة ما حي

 :وجه الداللة
 أَىب أن يتزوج ابنة محزة؛ ألّنها ابنة أخيه من الرضاعة، والرضاع            -  -أنّ النيب   

 )6(.جيري جمرى النسب، وأكد ذلك بقاعدة عاّمة يف هناية احلديث

                                                 
هـ بعد أنْ كانت حتت ُعبيد اهللا بـن         ٦، تزوَّجها بأرض احلبشة يف       هي رملة بنت أيب سفيان، زوج النيب       -1

ابن عبـد الـرب،     : ُينظر .هـ٤٤جرته من مكة إىل احلبشة، توفيت سنة جحش األسدي الذي تنصَّر بعد ه
 .١٨٤٥ – ٤/١٨٤٣، االستيعاب

، ، وبنت أم سلمة زوج الـنيب        هي درة بنت أيب سلمة بن عبد األسد القرشية املخزومية، ربيبة النيب              -2
 .٤/١٨٣٥، عاباالستيابن عبد الرب، : ُينظر .معروفة عند أهل العلم بالسِّري واخلرب واحلديث

 .١٤٤٩: حترمي الربيبة وأخت املرأة، رقم احلديث: الرضاع،باب: ، كتاب٦٨٤، صحيح مسلمأخرجه مسلم،  -3
 .٢/١٩٦، الفقه املنهجياخلن، : ُينظر -4
 .١٤٤٧: حترمي ابنة األخ من الرضاعة،رقم احلديث: الرضاع،باب: ،كتاب٦٨٣، صحيح مسلمأخرجه مسلم، -5
 .٢٥١، لنكاح والقضايا املتعلقة بهااحلصري، : ُينظر -6



١٢٠ م يف الفقه اإلسالميالرضاع احملرِّ

 :اإلمجاع: ثالثاً
جرى  مُ وإجرائهحيث أمجع أهل العلم سلفاً وخلفاً على ثبوت التحرمي بالرضاع،           

النسب يف حترمي النكاح، ومل خيالف أحٌد يف أصل هذا التحرمي رغم االختالف يف بعـض                
 )1(.املسائل واجلزئيات

                                                 
إخـالص  املقريء، شرف الدين إمساعيل بن أيب بكر،          .٢/٢١١، أسهل املداركالكشناوي، : ُينظر -1

، الشرح الكبري ،  املقدسي .م، القاهرة١٩٩٠ -هـ ١٤١١، ٣/٣٨٢عبد العزيز عطية زلط، : ، حتقيقالناوي
 .٦/٢٣٥، املفصلزيدان،   .٩/١٩٢



١٢١ م يف الفقه اإلسالميالرضاع احملرِّ

 املطلب الثالث
  التحرمي بالرضاعسبب

امتازت الشريعة اإلسالمية من بني الشرائع السماوية؛ حيـث انفـردت جبعلـها             
ىل غالبـاً إ  اإلطالق، بل هو راجع     الرضاع من أسباب التحرمي، وليس هذا األمر عبثاً على          

 :ِحكم اقتضت ذلك، منها
 

  :)1( اجلزئية أو البعضية-١
فاملرِضعةُ تغذّي الرضيع باللّنب الذي هو جزء من جسمها، لتـدخل أجـزاؤه يف               

تكوين بنيته، ويصبح جزءاً منها، فتكون كاألم النسبية يف التغذية، فهذه غذّته بـدمها يف               
ها الذي حتّول لبناً بعد وضعه، لينبت حلم الرضيع وتقوى عظامـه            بطنها، وتلك غذّته بدم   

العظم،  )3 (ال رضاع إالّ ما شدّ    ":ن مسعود، قال  ب  عبد اهللا  ، ملا روي عن   )2(ويكرب حجمه 
 . )4("وأنبت اللحم

فتقوية العظم وإنبات اللحم إّنما يكون للرضيع الصغري الذي غذاؤه اللنب، فتصـري              
 كما حترم األم النسبية عليه، قال       ،صل هبا حمّرمات على الرضيع تأبيداً     املرِضعةُ وبعُض من يتّ   

فإنّ اليت أرضعت تشبه األم من حيـث إّنهـا سـبب            (: حجة اهللا البالغة  كتاب  صاحب  
اجتماع أمشاج بنيته، وقيام هيكله، غري أنّ األم مجعت ِخلقته يف بطنها، وهذه دّرت عليه               

                                                 
يوسف القرضاوي إىل أنّ التحرمي بالرضاع يرجع إىل حتقق معاين األمومة مبا فيها من التصـاق                 ذهب الدكتور    -1

 .٧١، أحاديث الرضاعاملرصفي، : ينظر  .وُحنّو ورأفة بني املرضعة والرضيع
حاشية العبادي على حتفة احملتـاج بشـرح    العبادي، ابن قاسم،     .٤/٤٦٩، تفسري املناررضا، : ُينظر -2

 .٦/٢٧٣، املفصلزيدان،  .٧/١٦٢، هناية احملتاجالرملي،   .١٠/٥١١، املنهاج
نشز من مكانه نشوزاً، إذا ارتفع عنه، واستعري ذلـك          : ، ُيقال "نشز"ِمن  ": أنشز: "قّواه، ويف رواية  : شّد العظم  -3

لـي  الفّيومي، أمحد بن حممـد بـن ع       : ُينظر  .أنشز الّرضاُع العظم وأنبت اللّحم: للزيادة والنمو، فقيل
 . بريوت–، املكتبة العلمية ٦٠٦ – ٢/٦٠٥،  املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري للرافعياملُقِْري،

السيد حممد سيد وزمالؤه،    : ، شرح وحتقيق  سنن أيب داود  أبو داود، سليمان بن األشعث السجستاين،        أخرجه   -4
.         القـاهرة  –م، دار احلديث    ١٩٩٩ -هـ  ١٤٢٠،  ٢٠٥٩: رضاعة الكبري، رقم  : النكاح، باب : ، كتاب ٢/٨٧٩

، ١٨١٤: ، رقم ٢/٣٨٨،  صحيح سنن أيب داود    األلباين، حممد ناصر الدين،      :ُينظر.           صحيح: قال األلباين 
 .م، مكتب التربية العريب لدول اخلليج١٩٨٩ -هـ ١/١٤٠٩: ط



١٢٢ م يف الفقه اإلسالميالرضاع احملرِّ

خوة، وقد قاسـت يف     خوة بعد اإل  إ األم، وأوالدها    سّد رمقه يف أّول نشأته، فهي أم بعد       
حضانته ما قاست، وقد ثبت يف ذمته من حقوقها ما ثبت، وقد رأت منه يف صـغره مـا            

 )1(.)رأت، فيكون متلّكها والوثوب عليها ِمّما متّجه الفطرة السليمة
 

كون وهبذا التأثري الواضح للرضاع، فمن األفضل أن يكون الرضيع ابناً ملرِضعته وت
 .هي أُّماً له كما تكون أُّماً البنها من النسب؛ ألنّ الرضاع كالنسب

 
  : احلاجة إىل االندماج أو االختالط-٢

إذ إنّ املرِضعة تندمج يف أسرة الرضيع كما خيتلط الرضـيع بزوجهـا وأبنائهـا،                
 تـاب  ك جاء يف ،  )2(فتتكّون أسرة واحدة بينها من العالقة ما مينع النكاح كما يف النسب           

فإنّ العرب كانوا يسترضعون أوالدهم يف حّي من األحياء، فيشّب فيهم            (:حجة اهللا البالغة  
الوليد، وخيالطهم كمخالطة احملارم، ويكون عندهم للرضاعة لُحمة كلُحمـة النسـب،            

 .؛ أي يف حترمي النكاح)3()فوجب أن ُيحمل على النسب
 

رضيع وأسرته، وَمـْن سـامهت يف       وال جرم أنّ يف ذلك تقويةً هلذه الرابطة بني ال         
 .حفظه بلبنها، وتعزيزاً لترابط اجملتمع ومتاسكه

 
هل لكل امرأة لديها لنب أن ُترضع؟، ويف أي حالة ُترضع؟، ومـا             : يبقى السؤال 

 .اإلجراءات الالزم اتباعها بعد اإلرضاع؟
 

 .اجلواب عن هذه األسئلة وغريها يف املطلب الرابع
  

                                                 
 .٢/٧٠٠، حجة اهللا البالغةالدهلوي،  -1
 .١٢٥،  عقد الزواج وآثارهحماضرات يفأبو زهرة، : ُينظر -2
 .٢/٧٠٠، حجة اهللا البالغةالدهلوي،  -3



١٢٣ م يف الفقه اإلسالميالرضاع احملرِّ

 املطلب الرابع
 اط يف أمر الرضاع وتسجيلهاالحتي

يستقي منها احلنان، فيـزداد قـّوةً       ألّنه  إنّ إرضاع الصغري منوط يف األصل بأُّمه،        
وحياة، فينبغي عليها أالّ ترضع غري ولدها دون إذن زوجها أو بدون ضرورة، فإذا ُوِجدت               

  : أسَهل املدارك كتابجاء يفالضرورة وأذن هلا زوجها بذلك، فال بأس، 
ن الوجوب على كل املرضعات قاطبة أنْ ال ُيرِضعن كُلَّ صـيبٍّ مـن غـري                فيتعّي( 

ضرورة، وإذا أرضعن، فليحفظن ذلك عندهن أو خيربن رجاهلن؛ بـأن ُيسـجِّلوا ذلـك               
 )1(.)الّرضاع مبذكرات خاصة

 
عن نشر العلم وبيانه للناس، مع إمهال اآلباء واألمهات ألمر          البعض  ونظراً لتقصري   

البلوى يف كثري من األمصار، وطغى اجلهل طغياناً مريباً؛ حيـث جتتمـع             الّرضاع، عّمت   
النساء يف العديد من اجملالس، فتأخذ الواحدة منهن صغرياً لترضعه، منعاً له من البكاء، أو               
حفظاً له من اهلالك، أو ألنّ أّمه من ذوات الشرف واملكانة، أو ِمّمن شغلها املرض عـن                 

تعلّق الرضيع الذي أصبح شاباً بواحدٍة من حمارمه، فيتزّوجهـا          اإلرضاع، ليمّر الزمان، وي   
 )2(.وتلد له أوالداً دون اعتبار للحرمة أو ما يترّتب على الرضاع من الناحية الشرعية

 
 .االحتياط يف أمر الرضاع:الًّوأ

 :يستلزم اتباع خطوات منهاواالحتياط يف أمر الرضاع 
 الفاجرة أو الكافرة يؤثر على الرضيع ودينه؛         استرضاع صاحبة الدين؛ ألنّ استرضاع     -١

فقد تطعمه املرِضعةُ من احلرام أو تسقيه مخراً، كما أّنه قد مييل إىل حمّبة دينها، ويف هذا ما                  
 )3(.فيه من النكاية باإلسالم وأهله

                                                 
 "كشف القناع عن أحكام الرضاع      "؛ حيث نقله الكشناوي عن كتاب       ٢/٢١٠،  أسهل املدارك الكشناوي،   -1

 .للسيد مطهر بن مهدي الغرباين
 .٢/٢١٠،  أسهل املداركالكشناوي،: ُينظر -2
ابن ضـويان،    .٩/٢٢٩، الشرح الكبري، املقدسي .٢/٣٨١ ،مقدمات ابن رشدابن رشد، : ُينظر -3

 .٣/١٦٩، منار السبيل



١٢٤ م يف الفقه اإلسالميالرضاع احملرِّ

 استرضاع صاحبة اخلُلق؛ بأنْ تكون كرمية من أهل بيت السخاء والوفاء والشـجاعة              -٢
  * )1(.صفات احلميدة، وُيكره استرضاع احلمقاء؛ ِلئالّ يشبهها الولد يف احلمقوغريها من ال

 استرضاع آدمية سليمة اجلسم؛ فال تكون هبيمة، وال مريضة مبرض يتعّدى أثره، وكَِره              -٣
 )2(.بعض العلماء استرضاع العمياء أو من هبا مرض يف اجللد كالربص

 إذ ال تأثري له على الرضيع، فهل ُيعقل أن إّنه ال ضرر يف استرضاع العمياء؛   : وأقول 
 .يصبح أعمى ألنّ مرِضعته عمياء؟ هذا ما يدحضه الواقع وينافيه

 .غُري ُمْعٍدكما أنّ الربص ال يضّر بالرضيع؛ ألّنه  
 
 .تسجيله: ثانياً

 :فإذا ما متّ اإلرضاع، فال بّد من توثيقه، باتباع اإلجراءات التالية 
 )3(.ها وأقربائها بأمر الرضاع إخبار املرضعة لزوج-١
 تسجيل املرِضعة أو َمْن يقوم مقامها أمَر الرضاع؛ بكتابة زمانه وشـروطه، وعـدد               -٢

الرضعات، واسم املرضعة وزوجها وأقرباء املرضعة والصغري، وذلك احتياطاً؛ الحتمـال           
 )4(.الوقوع يف احملّرم إذا ُنِسَي اإلرضاع أو مل ُيعلم

 )5(.وإعالمه كالنسب متاماً؛ حىت ُيذكّر العاِلُم به غَريه من الناس إشهار أمر الرضاع -٣
وأرى أمهية توعية الشاب يف صغره مبا حصل معه؛ حىت ال يكرب ويتعلّق بقريبتـه،                

فيتفاجأ بأّنه رضع معها يف صغره، وهنا قد يقع يف اهلالك، فيتزّوجها أو يهرب هبـا دون                 
 .مبثل هذاوازع من ِدين أو قضاء، والواقع مليٌء 

                                                 
 .٣/١٦٩، منار السبيلابن ضويان،   .٢/٣٨١، مقدمات ابن رشدابن رشد، : ُينظر -1
ويدلّ على املبالغة يف العناية بإرضاع الصغري ما أوصى به والد إمام احلرمني اجلويين زوجَته أالّ ُتمكِّن أحـداً مـن                     *
ضاع ولدها، فلّما مرضت، حاولت امرأةٌ من جرياهنا إشغاله بثديها، فرضع منها قليالً، فلّما علم والـده بـاخلرب،       إر

أدخل إصبعه يف فم ابنه اجلويين، ليخرج مجيع ما شربه، وكل ذلك حىت ال يفسد طبعه، وحيكى عن اجلـويين أّنـه                      
 .٢/٤١٧، تفسري املناررضا، : ُينظر  .كانت تصيبه فترةٌ يف جملس املناظرة من بقايا تلك الرضعة

 .٣/١٦٩، منار السبيلابن ضويان، : ُينظر -2
 .٢/٢١٠، أسهل املداركالكشناوي، : ُينظر -3
 .١٠/٥١٢، حاشية العبادي على حتفة احملتاجالعبادي، : ُينظر -4
 .٢١١ – ٢/٢١٠، أسهل املداركالكشناوي، : ُينظر -5



١٢٥ م يف الفقه اإلسالميالرضاع احملرِّ

 
وحّبذا لو يتّم اإلعالن عن الرضاع يف األماكن العاّمة اليت يرتادها الناس؛ بكتابـة               

 .ذلك على ورقة كبرية، وتعليقها على لوحة إعالنات احملكمة أو يف املسجد أو غريمها
 

وبعد هذا كله، فإنّ من األنسب التقليل من اختالط الـذكور واإلنـاث الـذين                
اع، عند ضعف الوازع الديين خاصة؛ حىت ال ُيترك اجملـالُ لـألخ أن              مجعتهم قرابة الرض  

 .يتعلّق بأخته من الرضاع أو بغريها، فيقع كثري من الشر والفساد



١٢٦ م يف الفقه اإلسالميالرضاع احملرِّ

 املبحث الثاين
 مصدر اللّنب وشروط املرضع

 

 )1(.املرِضع، واللّنب، والرضيع: إنّ الّرضاع يقوم على أركان ثالثة
 

ها الفقهاء؛ فاللّنب له ضوابط من حيث املقـدار         ولكل ركن منها شروطه اليت حبث     
 ضوابطه وشروطه   – أيضاً   –وهيئة االنفصال وطريقة الوصول واختالطه بغريه، وللرضيع        

 . ووصول اللنب إىل جوفه وغري ذلك،)2 ( واحلياة،من حيث الِسّن
 
 وملّا كانت املرِضع هي الركن الرئيس يف عملية اإلرضاع؛ حيث إّنها حملّ اللّـنب              

 يف هذا املبحـث،     – حىت ينطبق عليها اسم املرِضع       –ومنبعه، استلزم ذلك حبث شروطها      
مع استكمال ما يتعلق باللّنب والرضيع من حيثُ الصفات والشروط يف مكانه املناسب إن              

 .شاء اهللا تعاىل

                                                 
أمحد حممود إبراهيم َو حممد تامر،      : ، حتقيق وتعليق   الوسيط يف املذهب   بن حممد، الغزايل، حممد بن حممد     : ُينظر -1
 .  شارع األزهر–م، دار السالم ١٩٩٧ -هـ ١٤١٧ / ١: ، ط٦/١٧٩
ــر . أي أن يكون الطفل حّيـاً أثناء وصول اللًنب إىل جوفه؛ ألّنه ال أثر للوصول إىل معدة ميت-2 :       ُينظ

باإلقناع يف حـلّ ألفـاظ أيب        (املعروفشرح اخلطيب،   : حتفة احلبيب على  د بن عمر،    البجريمي، سليمان بن حمم   
م، دار  ١٩٩٦ -هــ   ١/١٤١٧: ، ط ٤/٤٣٤، حملمد بن أمحد الشربيين املعروف باخلطيـب الشـربيين،           )شجاع
 . بريوت–الكتب 



١٢٧ م يف الفقه اإلسالميالرضاع احملرِّ

 :شروط املرِضع
 ما هو   وضع الفقهاء شروطاً للمرِضع، منها ما هو موضع اتفاق لدى األئمة، ومنها            

 :موضع اختالف
 

 .الشروط املتفق عليها عند الفقهاء: أوالً
 )1(. أنْ تكون املرِضع أنثى آدمية-١

فإذا رضع صّيب وصبّية من ثدي امرأة، فهما أخوان؛ ألّنهما ارتضعا من أم واحدة،               
 .فاحلرمة تثبت يف األم مث تتعّدى إىل اإلخوة وغريها

 
 :وبذلك فال ُيحرِّم الرضاع من 

؛ ألّنه ليس بلنب على التحقيق، فهو كما لو نـزل           )2(، وهذا باتفاق الفقهاء   لنب الرجل  -أ
  )3(.من ثدي البكر ماء أصفر، إذ ال يتعلّق به اإلنبات؛ ألّنه ُيتصّور ِمّمن تتصّور منه الوالدة

وال أحسـبه يـرتل     : ( معلِّقاً على الرضاع من رجل     – رمحه اهللا    –قال الشافعي    
نزلَ له فأرضَع به مولودة، كرهُت له نكاحها ولولده، فإن نكحهـا، مل             للرجل لنب، فإن    

  )4().أفسخه

                                                 
ـ   املوصلي،   .٤/٣٥٨، البناية يف شرح اهلدايةالعيين، :  ُينظر-1 .        ١٢٠-٣/١١٩،  اراالختيار لتعليل املخت

الفواكه الدواين على رسالة    النفراوي، أمحد بن غنيم بن سامل بن مَهـّنا،          .٢/٣٠، بداية اجملتهدابن رشد، 
 -هــ   ١/١٤١٨: ، ط ٢/٨٨عبد الوارث حممـد علـي،       : ، ضبطه وصححه وخّرج آياته    ابن أيب زيد القريواين   

البــــهويت،   .٧/٤٤٧،  الطالبنيروضةالنووي،   . بريوت–م، دار الكتب العلمية ١٩٩٧
  . ١٠/٧،  احمللّىابن حزم، .٥١٥، الروض املربع

، روضة الطالبني النووي،   .٢/٢١٣، أسهل املداركالكشناوي،  .١/٢٥٨، ملتقى األحبراحلليب، :  ُينظر- 2
تصحيح املرداوي، عالء الدين علي بن سليمان،       : ، وبذيله الفروعابن مفلح، أبو عبد اهللا حممد،         .٧/٤٤٧

 –م، دار الكتـب العلميـة       ١٩٩٧ -هــ   ١/١٤١٨: ، ط ٥/٤٣٥أبو الزهراء حازم القاضي،     : ، حتقيق الفروع
 .بريوت

البنايـة  العيين،   .٣/١٢٠، االختيار لتعليل املختاراملوصلي،   .٢/١٨٦، تبيني احلقائق الزيلعي، - 3
 .٤/٣٦١، يف شرح اهلداية

 .٥/٥٧، األم الشافعي، - 4



١٢٨ م يف الفقه اإلسالميالرضاع احملرِّ

أي أّنه إنْ نزل من ثدي الرجل لنب، فهو نادر مل جتر به العادة لتغذية األطفال، فال                  
 .تنتشر احلرمة بسببه؛ إذ هو ليس بلنب إالّ باشتراك االسم

 
، فلو اجتمع الرضيعان على     )1(لفقهاء أيضاً ؛ كالشاة مثالً، وهذا باتفاق ا      لنب البهيمة  -ب

لنب شاة، فال ُيحّرم؛ ألن ثبوت احلرمة يف الّرضاع إّنما هو بطريق الكرامة، وذلك خيـتص                
باآلدمية دون األنعام، وألنّ احلرمة مل تثبت بني الرضيع واألم لتنتقـل إىل األخ، إذ هـي                 

 )2(.ضاعاًاألصل، فال جزئية بني اآلدمي والبهائم والدةً، فكذا ر
 
 :حيثُ اختلف الفقهاء يف ثبوت احلرمة به: اخلنثى لنب -ج

 .، إىل عدم وقوع التحرمي به)4(، واحلنبلية يف املذهب)3(فذهب احلنفية 
 إىل وقوع التحرمي به، وإنْ كان ال َينكح         )5(وذهب املالكية يف املعتمد من املذهب      
 .وال ُينكح
حـرم، وإالّ   :  حىت بيان حاله؛ فإن بان أنثى       التوقف يف التحرمي   )6(واختار الشافعية  

 .فال
 رجحان مذهب احلنفية واحلنبلية، فال ُيّحرم لنب اخلنثى؛         – واهللا أعلم    –ويظهر يل    

 .إذ هو ليس ُمعّداً للتغذية، ومل يثبت كون اخلنثى امرأة، وال كوهنا رجالً
                                                 

، عبد  البيضاوي .٢/٢١٣، أسهل املداركالكشناوي،   .٤/١١، بدائع الصنائعاساين، الك:  ُينظر- 1
، ٢/٨٥٩علي حميي الدين علي القره داغي،       : ، دراسة وحتقيق وتعليق   الغاية القصوى يف دراية الفتوى    اهللا بن عمر،    
إمام الُسّنـة أمحد   املقنع يف فقه    ابن قدامة، موفق الدين عبد اهللا بن أمحد،           . السعودية–دار اإلصالح 

 . بريوت–، دار الكتب العلمية ٢٦٤، بن حنبل الشيباين
 .  ٣/٣٨٢، الناويإخالص املقرئ،   .٢/١٨٦، تبيني احلقائقالزيلعي، :  ُينظر- 2
 .٤/٣٦١، البناية يف شرح اهلدايةالعيين، : ُينظر - 3
ء الدين أبو احلسن علـي بـن        املرداوي، عال   .١٩٨ – ٩/١٩٧،  الشرح الكبريابن قدامة،: ُينظر - 4

: ، صـّححه وحقّقـه    اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف على مذهب اإلمام املبّجل أمحد بن حنبل            سليمان،  
 . بريوت–، دار إحياء التراث العريب ٩/٣٣٢حممد حامد الفقي، 

 .٢/٢١٨، أسهل املداركالكشناوي،   .٢/٨٩، الفواكه الدواينالنفراوي، : ُينظر - 5
 .٣/٣٨٢، إخالص الناوياملقرئ،   .٧/٤٤٧، روضة الطالبنيالنووي، : ُينظر - 6



١٢٩ م يف الفقه اإلسالميالرضاع احملرِّ

 . أن تكون املرِضع معلومة-٢
قع التحرمي، إذ لو أرضع بعُض أهل قرية صبيةً أو          فإذا كانت املرِضع جمهولة، فال ي      

، مث تزوج الصيب امرأة دون علمه أهنا املرِضع، فالنكـاح           صبياً دون أن ُيدرى َمن املرِضع     
، اللهم إالّ أن يترتَّه عن الزواج بواحـدة         جائز؛ ألنّ إباحة النكاح أصل، فال يزول بالشك       

 )1(.منهن احتياطاً وورعاً
 
 .ع ذات لنب أن تكون املرِض-٣

فإذا حتقّق انعدام اللنب يف الثدي، فال يقع التحرمي؛ ألنّ وصفها باملرِضع يستلزم أن               
، فإذا انعـدم    )2(تكون ذات لنب، وهذا مستفاد من تعريف الرضاع بأنه حصول لنب امرأة           

 .وجود اللنب، فال معىن لوجود الرضاع
 

 يف الثدي، فال يقع التحـرمي،       ويؤكِّد ذلك بأّنه لو وقع جمّرد الشك يف وجود اللنب          
 .فيكون من باب أَْوىل عدم التحرمي بالتأكد من خلو الثدي من اللنب

                                                 
 .٢/٥٣، شرح األحكام الشرعيةاألبياين،   .٣/١٢٠، االختياراملوصلي، : ُينظر - 1
 .٢/٣٨٠، املقّدماتابن رشد، : وُينظر . من الرسالة٤٧تعريف الرضاع اصطالحاً ص: ُينظر - 2



١٣٠ م يف الفقه اإلسالميالرضاع احملرِّ

 .الشروط املختلف فيها: ثانياً
 :ذهب بعض الفقهاء إىل اشتراط شروط أخرى يف املرِضع، وهي 

 
 .أنْ تكون حّية غري ميتة-١

 اشترط الشافعية أن     حيثُ - خالفاً للجمهور  -)1(وإىل هذا الشرط ذهب الشافعية     
تكون املرأة حّيةً حياة مستقّرة، فلنب امليتة ال ُيحّرم، فلو رضع صغري من ميتة أو ُحِلب لبُنها                 
بعد موهتا، مث أُسقي للرضيع، فال ُيحّرم، وكذلك احلال لو ُحِلب منها اللنب وهي حتتضر،               

 )2 (.فال ُيحّرم، ألّنها أصبحت كامليتة
 

 :)3(مليتة ال ُيحرِّم مبا يليواستدلوا على أنّ لنب ا 
 
 ألن اإلرضاع فرع الوطء، ووطء امليتة ال يوجب ِحالًّ وال حترمياً؛ فال يوجب حرمـة                -١

املصاهرة، النتفاء احمللّ، وكذلك حرمة الرضاع تنتقل من املرأة احلّية إىل غريها، وبانتفـاء              
 .احمللّ باملوت، مل يبق حملّ للحرمة

 
 .نب امليتة داء ال ُينبت حلماً وال ُينشز عظماً لنجاسة عني اللنب، فل-٢

                                                 
 .٣/٣٨٣، إخالص الناوياملقرئ،   .٧/٤٤٧، روضة الطالبنيالنووي، : ُينظر -1
بـدائع  الكاساين،  : ُينظر .اتفق الفقهاء على أّنه لو ُحِلَب لنب احلّية، مث أُسقي للطفل بعد موهتا، فإّنه ُيحّرم -2

.        ٧/٤٤٧،  روضة الطالبني النووي،    .٥/٥٣٥، مواهب اجلليلاحلطّاب،   .٤/١١، الصنائع
 .٩/٢٠٥ ،الشرح الكبري، املقدسي

 . ٤/٤٢٩، حتفة احلبيب على شرح اخلطيبالبجريمي،   .١٤/٤٣٧، احلاوي الكبرياملاوردي، :  ُينظر-3



١٣١ م يف الفقه اإلسالميالرضاع احملرِّ

، واملنصـوص عـن     )2(، واملالكية )1(من احلنفية : والصحيح ما عليه مجهور الفقهاء     
، وغريهم؛ حيثُ إنّ لنب املرأة حيرم، سواء أكانت حيـة أم ميتـة،              )4(، والظاهرية )3(أمحد
 :)5(بدليل

 
أنّ اللّنب سبب إلنشاز العظم وإنبات اللّحم،        حتقّق احلرمة بشبهة اجلزئية يف اللّنب؛ أي         -١

 .ومعىن الغذاء املنِشز واملنِبت ال يزول باملوت، وصار كما لو ُحِلَب منها حال حياهتا
 
 كما أنّ اللّنب املختزن يف ثديها قد تولّد يف وقت كانت حرمة األصل فيه باقية، فـال                  -٢

ياة أو املوت أو النجاسة، وال تـأثري  فرق بني كونه يف ثدي أو وعاء منفصل عنه إالّ يف احل         
لذلك؛ ألن اللّنب ال ميوت، فاملوت حيلّ حملّ احلياة، وال حياة يف اللنب حىت حيـلّ املـوت                  

 .حملّها
 يف رفع التحرمي كما لو طُرحت فيه جناسة حال   – )6( إنْ ثبتت  –والنجاسة ال تؤثر     
 .حياهتا

                                                 
 .٤/٣٥٩، البناية يف شرح اهلدايةالعيين،   .٤/١١، بدائع الصنائع الكاساين، : ُينظر -1
، وبشرط أن يكون بعد وطء حالل أو بوجه          ذهب بعض املالكية إىل أنّ لنب امليتة ُيحرِّم إذا ُعِلَم أنّ يف ثديها لبناً              -2

بدايـة  ابن رشد،   : ُينظر  . شبهة، وذهب ابن رشد إىل أنّ امليتة ال لنب هلا إنْ ُوِجَد إال باشتراك االسم
ــاب،   .٢/٣٨٠، املقدماتابن رشد،   .٢/٣٠، اجملتهد ــلاحلطّ ــب اجللي ، مواه
   .٢/٨٨، الفواكه الدواينالنفراوي،   .٥/٥٣٥
، ٢/٢٣٧عبد الكرمي حممد الالّحـم،      :، حتقيق املسائل الفقهية من كتاب الروايتني والوجهني     بو يعلى،   أ: ُينظر -3
 . الرياض–م، مكتبة املعارف ١٩٨٥ -هـ ١/١٤٠٥:ط
 .١٠/٩، احمللّىابن حزم، : ُينظر . وذلك بشرط أن يكون من ثديها مباشرة حىت يكون رضاعاً صحيحاً-4
ــيين،   .٤/١٢، نائعبدائع الصالكاساين، :  ُينظر-5 ــة الع ــرح اهلداي ــة يف ش .        ٤/٣٦٠، البناي

، القبس يف شرح    ابن العريب، أبو بكر حممد بن عبد اهللا         .٣/١٢٠، ، االختيار لتعليل املختاراملوصلي
 –م، دار الغرب اإلسالمي     ١/١٩٩٢: ط،  ٢/٧٧١حممد عبد اهللا ولد كرمي،      : ، دراسة وحتقيق  موطأ مالك بن أنس   

 .٩/٢٠٥، الشرح الكبري، املقدسي  .٢/٢٣٧، املسائل الفقهيةأبو يعلى،   .بريوت
 ذهب الكاساين إىل أنّ لنب امليتة ليس جنساً؛ فنجاسة الظرف تستلزم جناسة املظروف إنْ مل يكن معدناً وموضعاً                   -6

م النجس اجلاري يف حلـم      له يف األصل، أّما الثدي فهو وعاء ومعدن اللنب، وجناسته ال تنتقل إىل اللنب، كما أنّ الد                
 .٤/١٢، بدائع الصنائعالكاساين، : ُينظر .املذكّاة ال يوجب جناسة اللحم؛ ألّنه يف معدنه ومظانه



١٣٢ م يف الفقه اإلسالميالرضاع احملرِّ

ي إّنما تثبت لدفع فسـاد قطيعـة        وأّما ما ذكره الشافعية عن حرمة املصاهرة، فه        
الرحم، أو باعتبار البعضّية لكون الوطء سبباً حلصول الولد، وكُلٌّ منهما ال يتقـّدر بعـد               
املوت، أّما احلرمة يف الرضاع، فقد ثبتت باعتبار اإلنبات واإلنشاز، وقد بقي هذا املعـىن               

 )1(.بعد املوت، فتبقى احلرمة
 

 كونه داًء، فيصّح عند تأخر رضاع الصغري من امليتة          وأّما ما قيل عن لنب امليتة من       
أو تأّخر حلب ما فيها من لنب، أّما أْخذُ اللنب بعد موهتا مبّدة يسرية، فال شّك أّنـه يبقـى    

 )2(.حمافظاً على تكوينه بعض الشيء، فيحصل به اإلنبات، لذا ُيحرِّم، واهللا اعلم
 

ال يقع به التحرمي، ففيه نظر؛ إذ ينبغي        وأّما القول بأنّ حلب لنب املرأة وهي حتتضر          
 .أن ُيحّرم؛ ألهنا ال تزال حية

 
 . أنْ تكون حمتِملة للوالدة-٢

بأن تبلغ تسع سنني قمرية ولو كانت بكراً غري بالغة، حيرم لبنـها؛ ألنّ احتمـال                 
 .)4(، ويف وجه عند احلنبلية)3(بلوغها بالسن قائم، وذلك على الصحيح عند الشافعية

 . دون التقييد بسن معني)6( واملالكية)5( يف ذلك احلنفيةوخالف 

                                                 
 .٤/١٢، بدائع الصنائعالكاساين، : ُينظر -1
 أرى أنّ رضاع امليتة أو حلب ما يف ثديها واسقاءه للصغري ال ينبغي إالّ للضرورة القصوى،  كاإلشراف علـى                     -2
 . هلالك،  وذلك ألنّ العبث بامليت يتناىف وكرامتها

السراج الوهاج على مـنت     الغمراوي، حممد الزهري،      .٧/٤٤٨، روضة الطالبنيالنووي، :  ُينظر-3
 . بريوت–م، دار الكتب العلمية ١٩٩٦ -هـ ١/١٤١٦: ، ط٤٤٦، املنهاج

 .٩/٣٣٢، اإلنصافاملرداوي، :  ُينظر-4
 .٣٥٩ – ٤/٣٥٨، البناية يف شرح اهلدايةالعيين،  .٣/١٢٠، يار لتعليل املختاراالختاملوصلي، :  ُينظر-5
، موسوعة الفقـه املـالكي    العك، خالد عبد الرمحن،       .٥/٥٣٦، مواهب اجلليلاحلطّاب، :  ُينظر-6
 .م، دار احلكمة للطباعة والنشر١٩٩٣ -هـ ١/١٤١٣: ، ط١/٦٤٤



١٣٣ م يف الفقه اإلسالميالرضاع احملرِّ

 احتمالَها للوالدة بكوهنا مطيقة للوطء حىت يقع التحـرمي،          )1(وقّيد املالكية يف وجه    
 .ولو كانت بكراً

 
احلنفية، واملشهور عند املالكية، والشافعية،     :  من )2(وخالف يف ذلك مجهور الفقهاء     
بوا إىل أن لنب البكر يقع به التحرمي على اإلطالق، سواء أكانت            ، فذه )3( يف رواية  واحلنبلية

 .تطيق الوطء أم ال
 

إلطالق النص يف آية احملّرمات دون فصل بني بكر أو ثيب، متزوجة أو غري              وذلك   
متزوجة، وألنّ لبنها سبب يف النشوء واإلنبات، فتثبت به شبهة البعضـية، وتتعلـق بـه                

 .سه معتاداحلرمة، ولو كان نادراً، فجن
 
 . أن تكون موطوءة أو حبلى-٣

 )4(.فاللنب ال ُيحرم إالّ حبمل أو وطء 
  
 أن  وبعد احلديث عن مصدر اللنب وأهم الشروط الواجب توفّرها يف املرضعة، أرى            
 . البحث يف مقدار اللنب وضابطه ووجه الربط بني انفصاله ووصوله إىل اجلوفيكون

                                                 
: ، ط ١/٦٤٤،  موسوعة الفقه املالكي  ك، خالد عبد الرمحن،     الع .٥/٥٣٦، مواهب اجلليلاحلطّاب، :  ُينظر-1
 .م، دار احلكمة للطباعة والنشر١٩٩٣ -هـ ١/١٤١٣
روضة النووي،   .٥/٥٣٦، مواهب اجلليلاحلطاب،  .٣/١٢٠، االختيار لتعليل املختار املوصلي، : ُينظر -2

 .٩/١٩٧، الشرح الكبري، املقدسي  .٧/٤٤٨، الطالبني
ــر .حلنبلية ال تنتشر احلرمة لو قُدِّر أّنه ثاب لنب المرأة بكر مل تتزوج قطيف ظاهر مذهب ا -3 ــن :ُينظ  اب

، ٣٤/٥١عبد الرمحن بن حممد النجدي،      : ، مجع وترتيب  جمموع فتاوى شيخ اإلسالم أمحد بن تيمية      تيمية، أمحد،   
 .مكتبة ابن تيمية

ابــن مفلــح،   .٩/٣٣١، افاإلنصاملرداوي، : ُينظر .وهذا الشرط حققه املرداوي احلنبلي -4
 .٢٦٤، املقنعابن قدامة،   .٥/٤٣٥، تصحيح الفروعاملرداوي،   .٥/٤٣٥، الفروع



١٣٤ م يف الفقه اإلسالميالرضاع احملرِّ

 
 
 
 
 

 . احملرم وضابطهمقدار اللنب: املبحث الثالث
 

 :وفيه  مطلبان
 
 
 
 

 .التحريم بني الرضعة والرضعات: املطلب األوّل
 

 .ضابط اعتبار عدد الرضعات: املطلب الثاني
 



١٣٥ م يف الفقه اإلسالميالرضاع احملرِّ

 املطلب األّول
 .التحرمي بني الرضعة والرضعات

  
 أنّ الّرضاع تترتب عليه بعض اآلثار، حيث تثبت به حرمة النكاح كما تثبت              سبق 

  رضاع ُيحّرم النكاح؟ة، فهل كُلُّبالنسب واملصاهر
 

 :)1(اختلف الفقهاء يف مقدار ما يثبت به حترمي الرضاع على ثالثة اجتاهات رئيسة 
 

 .قليل الرضاع وكثريه سواء يف ثبوت التحرمي: االجتاه األّول
علي بن أيب طالب، وعبد اهللا بن عباس، وعبـد اهللا بـن             : وقال به من الصحابة      
 .)2(سعيد بن املسيب: من التابعنيعمر، و
  

                                                 
 :  هناك اجتاهان ضعيفان ال مستند هلما- 1
 

 .اجتاه قائل بأنّ التحرمي ال يثبت إالّ بعشر رضعات، فصاعداً -١
 .واجتاه قائل بأنّ التحرمي ال يثبت إالّ بسبع رضعات، فصاعداً -٢
 

 منهما رواية عن عائشة، ولن أتعّرض ملناقشة هاتني الروايتني؛ ألنّ الصحيح الثابت عن عائشة بتحقيـق                 وكل
  .العلماء هي رواية اخلمس، فيكون هلا يف مقدار الرضاع احملرِّم ثالث روايات

ـ ه١٤١٦،  ١٠/١٨٣،  فتح الباري بشرح صحيح البخاري    ابن حجر، أمحد بن علي بن حجر العسقالين،         : ُينظر
عمدة القاري شرح   العيين، بدر الدين أبو حممد حممود بن أمحد،           . بريوت–م، دار الفكر ١٩٩٦ -

 –م، دار الفكر    ١٩٩٨ -هـ  ١/١٤١٨: ، ط ١٤/٤٦صدقي مجيل العطار،    : ، إشراف ومراجعة  صحيح البخاري 
 .بريوت

اً، وُيعتـرب سـعيد بـن       هـ، كان أبوه صحابيّ   ١٣ هو سعيد بن املسيب بن حزن املخزومي القرشي، ولد سنة            -2
املسيب سّيد التابعني، وأحد فقهاء املدينة السبعة، إمام جامع للفقه، واحلديث، والتفسري، مع الورع التام والزهـد،                 

ـ ٩٤صحب عمر بن اخلطاب والزمه، فكان أعلم الناس بعمر وأحكامه وأقضيته، تويف رمحه اهللا باملدينة سنة                  .        هـ
 .  ٣٧٢- ١/٣٧٠، ات الذهبشذرابن العماد، : ُينظر



١٣٦ م يف الفقه اإلسالميالرضاع احملرِّ

، )3(، ورواية عـن أمحـد     )2(، واملالكية )1(احلنفية: وهو مذهب مجهور الفقهاء من     
 .)6(، والثوري)5(، واألوزاعي)4(والليث بن سعد

                                                 
 .٤/١٠، بدائع الصنائعالكاساين، : ُينظر - 1
 .٢/٣٧٩، املقدماتابن رشد، : ُينظر - 2
شرح الزركشي على خمتصر اخلرقي يف الفقه على مـذهب          الزركشي، مشس الدين حممد بن عبد اهللا،        : ُينظر -3

 -هـ  ١/١٤١٣: ، ط ٥/٥٨٤ن عبد اهللا اجلربين،     عبد اهللا بن عبد الرمحن ب     : ، حتقيق وختريج  اإلمام أمحد بن حنبل   
 . الرياض–م، مكتبة العبيكان ١٩٩٣

هـ بقرقشندة، أصله فارسي أصبهاين، إمـام       ٦٤ هو الليث بن سعد بن عبد الرمحن الفهمي املصري، ولد سنة             -4
 تـويف سـنة     ،)كان الليث أفقه من مالك، إالّ أّنه ضـيعه أصـحابه          : (أهل مصر يف الفقه واحلديث، قال الشافعي      

 .٣٤٠ – ٢/٣٣٩، شذرات الذهبابن العماد، :  ُينظر .هـ، ودفن مبصر يف القرافة الصغرى١٧٥
 هو عبد الرمحن بن عمرو بن ُيحِمد األوزاعي، ولد ببعلبك سنة مثان ومثانني، إمام الشاميني، فقيـه، حمـّدث،                    -5

 من ذلك سـنة     ت عليه بعد أن تأثّر بالفحم والنار، فما       مفّسر، نزل بريوت مرابطاً، دخل ّمحاماً يف بيته هناراً، فَُغِشيَ         
 .٢٥٩ – ٢/٢٥٦،  الذهبتشذراابن العماد، : ُينظر .هـ١٥٧

هـ، طلب العلـم صـغرياًُ،      ٩٧ هو أبو عبد اهللا سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الكويف اجملتهد، ولد سنة                -6
سفيان الثوري أمري املـؤمنني يف      : ( ال حيىي بن معني   وكان والده من أصحاب الشعيب، وِعَداده يف صغار التابعني، ق         

، سري أعالم النبالء  الذهيب،  : ُينظر .هـ١٦١، مرض بالَبطَن، وتويف سنة "اجلامع: "، من مصّنفاته)احلديث
٢٧٩ – ٧/٢٢٩. 



١٣٧ م يف الفقه اإلسالميالرضاع احملرِّ

 )1(.ال يثبت التحرمي إالّ بثالث رضعات، فصاعداً: االجتاه الثاين
 .  بن جبريسعيد: زيد بن ثابت، ومن التابعني: وقال به من الصحابة 
، ورواية عـن أمحـد، وداود       )3(، وأيب ثور، وابن املنذر    )2(أيب عبيد : وهو مذهب  
 . وأتباعه إالّ ابن حزم)4(الظاهري
  

 
  )5(.ال يثبت التحرمي إالّ خبمس رضعات، فصاعداً: االجتاه الثالث

 .وعبد اهللا بن الزبري، عائشة زوج النيب : وقال به من الصحابة 
 )6(.افعي، وأمحد يف ظاهر مذهبهالش: وهو مذهب 

                                                 
شرح الزركشي علـى خمتصـر      الزركشي،    .٣٤/٤٢، جمموع فتاوى ابن تيميةابن تيمية، : ُينظر -1

سبل السالم شرح بلوغ املرام مـن مجـع أدلـة           الصنعاين، حممد بن إمساعيل األمري اليمين،        .٥/٥٨٥، اخلرقي
.         بـريوت  –م، دار الفكر    ١٩٩٧ -هـ  ٢/١٤١٨: ، ط ٣/١٥٢٨حازم علي هبجت القاضي،     : ، حتقيق األحكام
 .١٠/ ١٠،  احمللىابن حزم،

 سالّم مملوكاً رومّياً لرجل َهروي، إمام حـافظ         هـ، كان أبوه  ١٥٧ هو القاسم بن سالم بن عبد اهللا، ولد سنة           -2
فضـائل  "يف الفقـه، وكتـاب      " األموال"كتاب  : جمتهد حمدِّث، صاحب حنو وعربية عامل بالقراءات، من تصانيفه        

 ١٠/٤٩٠،  سري أعالم النبالء  الذهيب،  : ُينظر  . مبكة٢٢٤، تويف سنة "غريب احلديث"، وكتاب "القرآن
– ٥٠٩. 
د بن إبراهيم بن املنذر النيسابوري، أحد كبار الفقهاء اجملتهدين، أغلب تصـانيفه يف خـالف                 هو أبو بكر حمم    -3

هـ، ٣١٨، وغريمها، تويف مبكة سنة      "اختالف العلماء "و  " اإلشراف على مذاهب أهل العلم    : "الفقهاء، من أشهرها  
 .٥/٢٩٤،  األعالمالزركلي، .٤/٩٠، شذرات الذهبابن العماد، : ُينظر .وقيل غري ذلك

 هو داود بن علي بن داود بن خلف، أخذ عن إسحاق بن راهويه وأيب ثور، وهو زعيم أهل الظاهر، وتسميتهم                     -4
، "إبطال القياس : "بالظاهرية؛ ألخذهم بظاهر الكتاب والسنة، وإعراضهم عن التأويل والرأي والقياس، من مصنفاته           

الزركلـي،  .        ٢٩٩ – ٣/٢٩٧،  ذهبشذرات ال ابن العماد،   : ُينظر  .هـ٢٧٠تويف ببغداد سنة 
 .٢/٣٣٣، األعالم

 .١٤/٤١٩، احلاوي الكبرياملاوردي، : ُينظر -5
.        ٩/٣٣٤، اإلنصــافاملــرداوي، : ُينظــر . وبذلك يكون ألمحد ثالث روايات يف مقدار الرضاع احملرم-6

، خمتصـر اخلرقـي   شرح الزركشي على    الزركشي،    .٣٤/٤٢، جمموع فتاوى ابن تيميةابن تيمية، 
٥/٥٨٦. 



١٣٨ م يف الفقه اإلسالميالرضاع احملرِّ

 :أدلة أصحاب االّتجاه األّول
بـالقرآن   بأنّ قليل الرضاع وكثريه سواء يف ثبوت التحرمي          استدل مجهور الفقهاء   
 .، واملعقول، والُسّنة النبويةالكرمي

 
 :قرآن الكرميال: أّوالً

 أَرْضَــعْنَكُمْ وَأَخَــوَاتُكُم مِّــنَ وَأُمَّهَــاتُكُمُ الالَّتِــي : قــال اهللا تعــاىل يف ســياق احملّرمــات 
 .))1الرَّضَاعَة

 :وجه الداللة
هذه اآلية علّقت التحرمي باإلرضاع، وإطالق الرضاع يقتضي أنّ التحرمي يثبـت             

بأقل ما ينطلق عليه اسم الرضاع دون تقدير بقدر معّين، فلو توقّفت احلرمة علـى عـدد           
 )2(.ةمعّين القتضت التقييد، وال تقييد يف اآلي

 
 :الُسّنة النبوية: ثانياً
 ما ُروي عن عائشة أنّ عّمها من الرضاعة ُيسّمى أفلَح اسـتأذن عليهـا، فحجبتـه،            -١

ال حتتجيب منه، فإّنه َيحُرم من الرضـاعة مـا          ":  فقال هلا  -  -فأخربت رسول اهللا    
 )3(."َيحُرم من النسب

 :وجه الداللة
فكذلك حترمي الرضـاع، فيصـدق اسـم        أنّ حترمي النسب ال ُيشترط فيه العدد،         

 )4(.الرضاع على القليل كما يصدق على الكثري

                                                 
 .٢٣آية :  سورة النساء- 1
شلتوت، حممود حممد شلتوت َو السايس، حممد علـي           .٤/١٠، بدائع الصنائعالكاساين، : ُينظر - 2

 . األزهر–م، مطبعة حممد علي صبيح وأوالده ١٩٥٣ -هـ ١٣٧٣، ٦٦، ، مقارنة املذاهب يف الفقهالسايس
: حترمي الرضاعة من ماء الفحل، رقم احلـديث : الرضاع، باب: كتاب، ٦٨٣، صحيح مسلم أخرجه مسلم، - 3

١٤٤٥. 
 .٣/١٥٢٩، سبل السالمالصنعاين، : ُينظر - 4



١٣٩ م يف الفقه اإلسالميالرضاع احملرِّ

مبعىن أنّ العقد أو الوطء املوجب للتحرمي يف النسب تترتب عليه احلرمة دون تقييد               
بعدد معّين؛ فتحرم أُم البنت مبجّرد العقد على ابنتها، وحترم البنت مبجّرد الدخول بأمهـا،     

 . يف أحدمهاّينملقدار معدون اشتراط 
 
إين : تزّوجُت امرأةً، فجـاءت امـرأةٌ، فقالـت       :  ما روي أنّ عقبة بن احلارث، قال       -٢

 )1(."وكيف، وقد قيل؟ دعها عنك، أو حنوه":  فقال-  -أرضعتكما، فأتيت النيب 
 :وجه الداللة

 أمر عقبة بترك زوجته وهناه عن قرباهنا مبجرد إخبـار املـرأة             -  -أنّ النيب    
 )2(. الرضاع، دون استفصال عن عدد وال كيفّيةحبصول
إنّ ترك االستفصال يف األحوال، ُيرتّل مرتلـة عمـوم          [ : يندرج حتت قاعدة   هذاو 
 حصل التحرمي، وذلك إذا توافرت فيـه     – وإنْ قلّ    –؛ أي كُلّما ُوِجد اإلرضاع      )3(]املقال

 .الشروط حىت يكون حمرِّماً
 
 وعندي رجـلٌ قاعـد،   -  -ليَّ رسول اهللا   دخل ع :  ما ُروي عن عائشة، قالت     -٣

يا رسول اهللا، إّنه أخـي مـن   : فقلت:فاشتّد ذلك عليه، ورأيُت الغضَب يف وجهه، قالت  
 )4(."انظرن إخوتكن ِمن الرَّضاعة، فإنَّما الرَّضاعة من اجملاعة": فقال: الرِّضاعة، قالت
 :وجه الداللة

اخللوة هي اليت تسّد اجلوعـة، وال شـك أنّ          أي أنّ الّرضاعة احملرِّمة واليت حتلّ هبا         
 )5(.الّرضعة الواحدة تسّد اجلوعة

 .فقليل الرضاع ُينبت ويسّد اجلوعة بقدره، فُيحرِّم بأصله وقدره 
                                                 

 . من الرسالة٥٤ص:  أخرجه البخاري، ُينظر خترجيه-1
 .١٢٢، حماضرات يف عقد الزواج وآثارهأبو زهرة،   .٣/١٥٢٩، سبل السالمالصنعاين، : ُينظر -2
هـ ١/١٤٢٣: ، ط ٢/٩٢عبد احلميد هنداوي،    : ، حتقيق الفروق الدين أبو العباس الصنهاجي،       القرايف، شهاب  -3
 . صيدا–م، املكتبة العصرية ٢٠٠٢ -
 .١٤٥٥: إّنما الّرضاعة من اجملاعة، رقم احلديث: الرضاع، باب: ، كتاب٦٨٨، صحيح مسلمأخرجه مسلم، -4
 .٤/١١، بدائع الصنائعالكاساين، :  ُينظر-5



١٤٠ م يف الفقه اإلسالميالرضاع احملرِّ

 :املعقول: ثالثاً
 إّنما هو فعل يتعلّق به التحرمي كمـا يتعلّـق           – ولو قطرة واحدة     – إنّ جمّرد الرِّضاع     -١

 .د أو تكرار، وبذلك يربط الشارع احلكم حبقيقة الفعلبالوطء دون االرتباط بعد
أي أنّ التحرمي الوارد يف النصوص يرجع سببه إىل جمّرد اإلرضـاع؛ وال يتعلّـق                

 )1(.باجلزئية اليت حتصل بتحّول الغذاء إىل اجلسم؛ لكوهنا أمراً خفّياً غَري ظاهٍر
 . الرضيعفالنمّو باإلرضاع وإنْ قل، يتكّون منه جزء مناسب يف جسم 
وتبدو احلاجةُ ماّسةً لبيان ضابط الرضاع عند القائلني بوقـوع التحـرمي بقليـل               

 .الرضاع وكثريه
 

 :ضابط الرضعة احملرِّمة عند مجهور الفقهاء
يرى مجهور الفقهاء من احلنفية واملالكية وبعض احلنبلية وغريهم أّنه حيثما ُوِجَد  

 .ذلك اجلوف، والعلم به مصة، شريطة وصولاسم الّرضاع، حصل التحرمي، ولو بقطرة أو
 –، ِمّما يدل على وصول اللـنب        )2(وطريقة العلم بوصوله تكون بعد عقي الصيب       
 )3(. إىل اجلوف، وبذلك فإذا عقي الصيب بعد رضاعه، فإنّ ذلك ُيحرِّم–وإنْ قلّ 
 .وقد تدل على ذلك بعض القرائن؛ كحركة الشفتني واحللق وغريمها 

 
ه ما وصل اجلوف بنفسه، وقد اّدعي اإلمجـاع         وحدُّ: ( سبل السالم   كتاب جاء يف 

على أّنه من الّرضاع ما ُيفَطُِّر الصائم، واستدلوا بأّنه تعاىل علّق التحرمي باسـم الرضـاع،             
 .)4()فحيث ُوِجَد امسه، ُوِجَد ُحكمه

                                                 
أبــو   .٢/٥١، شرح األحكام الشرعيةاألبياين،   .٤/١١، بدائع الصنائعالكاساين، : رُينظ - 1

.        ٦٧،  مقارنة املذاهب يف الفقـه    شلتوت و السايس،      .١٢٢ه، حماضرات يف عقد الزواج وآثارزهرة، 
 .٧، الرضاع وبنوك اللنباحلفناوي، 

املصباح الفيومي،  : ُينظر  ). لزج كأّنه الِغراءدما خيرج من بطن املولود حني يولد، أسو: ( الِعقُْي- 2
 .٢/٤٢٤، املنري يف غريب الشرح الكبري للرافعي

 .٤/١١، بدائع الصنائعالكاساين، : ُينظر - 3
 .٣/١٥٢٩، سبل السالم الصنعاين، -4



١٤١ م يف الفقه اإلسالميالرضاع احملرِّ

قليل مـن   أّي أنّ أقلّ ما ينطلق عليه اسم الّرضاع ُيحرِّم، كما أنّ الصائم ُيفطر بال              
 .املاء أو الغذاء عند َتَعمُِّده اإلفطار

 
مائٌع ويلج الباطن، حمـرٌِّم، فـال       : ( يف وصف الرضاع احملرِّم    لذا قال بعض املالكية    

 .)1()ُيشترط فيه العدد
 

فالقليل ُيحرِّم إنْ وصل اجلوف؛ ألنّ له تأثرياً يف اجلسم بقدره، أّما حصول مّصـة                
 .سّيما من الصغري غري القادر على الرضاعالفال ُيحرِّم، أو اثنتني دون وصول اجلوف، 

 
 :أدلّة أصحاب االّتجاه الثاين

القائلون بنفي  – أبو عبيد وأبو ثور وابن املنذر وداود الظاهري وأتباعهم –استدل  
 .التحرمي مبا دون الثالث بالُسّنة النبوّية واملعقول

 
 :الُسّنة النبوّية: أّوالً
ال ُتحـرِّم املّصـة     ":قال رسـول اهللا     : تن الزبري، عن عائشة، قال     عن عبد اهللا ب    -أ

 )2(."واملّصتان
يا :  وهو يف بييت، فقال    -  -دخل أعرايبٌّ على نّيب اهللا      : ، قالت )3( عن أم الفضل   -ب

نّيب اهللا، إّني كانت يل امرأةٌ، فتزّوجت عليها أخرى، فََزَعَمت امرأيت األوىل أّنها أرضعِت              

                                                 
احلسيين : ، حتقيق ودراسة  املُفهم شرح صحيح مسلم   بو العباس أمحد بن عمر بن إبراهيم األنصاري،          القرطيب، أ  -1

 القـاهرة، َو دار الكتـاب   –م، دار الكتاب املصري     ١٩٩٥ -هـ  ١/١٤١٥: ، ط ٥/٢٤٦٧أبو فرحة وآخرون،    
 . بريوت–اللبناين 

 .١٤٥٠: يف املصة واملصتني، رقم احلديث: الرضاع، باب: ، كتاب٦٨٥، ، صحيح مسلم أخرجه مسلم-2
، زوجة العباس، ُيقال إّنهـا أول امـرأة          زوج النيب    هي لبابة بنت احلارث بن َحْزن اهلاللية، أخت ميمونة         -3

 .١٩٠٨ – ٤/١٩٠٧، االستيعابابن عبد الرب، : ُينظر . أحاديث كثريةأسلمت بعد خدجية، روت عنه 



١٤٢ م يف الفقه اإلسالميالرضاع احملرِّ

 )1(ال ُتحـرِّم اإلمالجـة    ": دثى رضـعةً أو رضـعتني، فقـال نـّيب اهللا            امرأيت احلُ 
  )2(."واإلمالجتان

ال حترِّم الّرضعة أو الّرضعتان، أو املّصة        ": قال -  - أنّ نّيب اهللا     ت وعنها، حّدث  -ج
  )3(."أو املصَّتان

ضـعة  يـا نـّيب اهللا،هـل ُتحـرِّم الرّ        :ل وعنها،أنّ رجالً من بين عامر بن صعصعة،قا       -د
 )4(."ال": الواحدة؟قال

 )5(."ال": أُتحرِّم املّصة؟ فقال : سأل رجلٌ النّيب :  وعنها أيضاً-هـ
 

 :وجه االستدالل ِمّما سبق
هذه نصوص صحيحة، رواها الثقات تدل صراحة على أنّ الرضـعة الواحـدة أو     

 :الرضعتني ال ُتحرِّم شيئاً؛ أي أّنها مقيِّدة ملطلق اإلرضاع يف اآلية
    ْوَأُمَّهَاتُكُمُ الالَّتِي أَرْضَـعْنَكُم )6(         مبعىن أنّ الرضاع ُيثبت التحرمي بالثالث رضـعات ،
 )7(.فما فوقها

                                                 
اختالس املرأة ولد غريهـا، فتلقمـه       : (ِمن أملجت األم الصّيب إمالجة، إذا أرضعته، واإلمالجة تعين        :  اإلمالجة -1

 .١٠/١١، احمللىابن حزم،   .٢/٥٧٨،  املصباح املنري الفيومي،:ُينظر  ).ثديها
 .١٤٥١: يف املصة واملصتني، رقم احلديث: الرضاع، باب: ، كتاب٦٨٥، صحيح مسلم أخرجه مسلم، -2
 .٦٨٥، املصدر نفسه أخرجه مسلم، -3
 .٦٨٥املصدر نفسه،  أخرجه مسلم، -4
 .٦٨٦، املصدر نفسه أخرجه مسلم، -5
 .٢٣آية : اء سورة النس-6
الصنعاين، .        ٣٤/٤٢،  جمموع فتاوى ابن تيمية   ابن تيمية،     .١٠/١٤، احمللىابن حزم، :  ُينظر-7

 .٦٥، مقارنة املذاهب يف الفقهالشلتوت والسايس،   .٣/١٥٢٨، سبل السالم
، وقـد ذهـب     وأّما التحرمي مبا فوق االثنتني، فقد ثبت مبفهوم العدد الذي هو من أنواع مفهوم املخالفة              

داللة النص  : (مجهور الفقهاء إىل األخذ مبفهوم املخالفة خالفاً للحنفية وابن حزم الظاهري، أّما مفهوم العدد، فيعين              
).        الذي قُيد فيه احلكم بعدد خمصوص، على ثبوت حكم للمسكوت عنه خمالف حلكم املنطوق، النتفاء ذلك القيـد                 

 .١٧٥ – ١٧٣، واعد األصوليةأثر االختالف يف القاخلن، : ُينظر



١٤٣ م يف الفقه اإلسالميالرضاع احملرِّ

 :املعقول: ثانياً
 )1(.إنّ ما ُيعترب فيه العدد والتكرار، ُيعترب فيه الثالث؛ ألّنها أّول مراتب اجلمع 

 
؛ ألنّ التكرار واجلمع يف األعداد      أي أنّ حترمي الرضاع ال يثبت بالرضعة أو االثنتني         

 .يبدأ من الثالث فصاعداً، وبذلك يكون احتمال وصول اللنب أقوى مما دون الثالث
 

 :ضابط الرضعة عند أصحاب االجتاه الثاين
بالنظر يف أدلتهم، يظهر أهنم قريبون من أصحاب االجتاه األّول، فال فـرق بـني                

 قد ذكرها مجيعاً يف أحاديثه، وكـان        -  -  رضاع أو مص أو إمالجة، فبما أنّ الّنيب       
 واهللا أعلم –، فقد زال اإلشكال ثالثة مرة، وباإلمالجة   أخرى، وباملصة   مرةجييب بالرضعة   

 رغم االختالف يف مفهوم كل واحدة منها كما سبق، ورغم االختالف يف العدد الذي               –
  )2(.يثبت به التحرمي عند كل فريق

 
 :لثأدلة أصحاب االجتاه الثا

 الشافعي وأمحد يف ظاهر –بنفي التحرمي مبا دون اخلمس رضعات   القائلوناستدل 
 .  واملعقول، بالُسّنة النبوية–مذهبه 

 

                                                 
 وقد ذهب ابن عباس والشافعي وأبو حنيفة وغريهم إىل أنّ أقل اجلمع ثالثة، ولكّن الشافعي وأبا حنيفة مل يأخذا                    -1

، اإلحكام يف أصول األحكام   اآلمدي،  : ُينظر . منهما دليلَه الذي سار عليهلٍّبثبوت التحرمي بالثالث؛ ألنّ لك
، النكاح والقضايا املتعلقـة بـه     احلصري،    .٩/٢٠١،  الكبريالشرح، املقدسي  .٢/٣٤٥

 .    ٨، الرضاع وبنوك اللنباحلفناوي، .        ٢٦٣
 ذكر الزيلعُي احلنفُي يف شرحه لكرت الدقائق أنّ املصة واإلمالجة ال ُتحرِّم؛ لعدم انفصال اللنب هبـا، لضـعف   - 2

 –والرضعة رواية باملعىن عنده     : ( رضعة، وقال يف حّق الرضعة     الصيب، حىت يتكّرر منه املص، فال تسمى واحدة منهن        
: ُينظـر .      أي عّبر عن املّصة بلفظة الرضعة     ).  ألنه اعتقد أنّ الرضعة هي املّصة، فعّبر عنها هبا         –أي عند الراوي    

 .   ٢/١٨٢، تبيني احلقائقالزيلعي، 



١٤٤ م يف الفقه اإلسالميالرضاع احملرِّ

 :الُسّنة النبوية: أّوالً
كان فيما أُنِزل ": ، عن عائشة، أّنها قالت)2(ةَرْم بن أيب بكر عن عَ     )1( ُروي عن عبد اهللا    -أ

خبمٍس معلومـاٍت، فتـويف     : علوماٍت ُيحرِّمن، مث ُنِسْخنَ   عشُر َرَضَعاٍت م  : من القرآن 
 )3(." وُهّن فيما ُيقرأ من القرآِن-  -رسول اهللا 

 
وهي تذكُر الذي ُيحـرِّم     :  عن عمرة، أهنا مسعت عائشة تقول      )4( وعن حيىي بن سعيد    -ب

، مث  عشُر َرَضَعاٍت معلوماتٍ  : َنَزل يف القرآن  ": فقالت عائشة : من الرضاعة، قالت عمرة   
 )5(."مخٌس معلوماٌت: نزل أيضاً

 
كان فيما  ":  عن أبيه عن عمرة، عن عائشة؛ أهنا قالت        )6( وعن عبد الرمحن بن القاسم     -ج

  )7(."ال ُيحرِّم إالّ عشُر َرَضَعاٍت، أو مخٌس معلوماٌت: أَنزل اُهللا من القرآن، مث سقط
 

                                                 
ري، روى عن خالة أبيه َعْمرة بنت عبـد الـرمحن،   هو عبد اهللا بن أيب بكر بن حممد بن عمرو بن حزم األنصا           -1

 .٣٥١ – ١٤/٣٤٩، هتذيب الكمالاملزي، : ُينظر .هـ١٣٠كان كثري احلديث، تويف سنة 
، وروت عنـها، وروى  هي عمرة بنت عبد الرمحن بن سعد األنصارية، كانت يف ِحْجِر عائشة زوج النيب              -2

 .٢٤٣ – ٣٥/٢٤١، هتذيب الكمالاملزي، : ُينظر  .هـ١٠٦عنها عبد اهللا بن أيب بكر، توفيت سنة 
 .١٤٥٢: التحرمي خبمس رضعات، رقم احلديث: الرضاع، باب: ، كتاب٦٨٦، صحيح مسلم أخرجه مسلم، -3
هو حيىي بن سعيد األنصاري البخاري، قاضي املدينة، روى عن عمرة بنت عبد الرمحن وغريها، كـان فقيهـاً                    -4

 .٣٥٨ – ٣١/٣٤٦، هتذيب الكمالاملزي، : ُينظر .هـ١٤٣كثري احلديث، تويف سنة 
 .١٤٥٢: التحرمي خبمس رضعات، رقم احلديث: الرضاع، باب: ، كتاب٦٨٦، صحيح مسلم أخرجه مسلم، -5
 هو عبد الرمحن بن القاسم بن حممد بن أيب بكر الصديق، ُوِلد يف حياة عائشة، وروى عن أبيه القاسم بن حممد،                      -6

 .٣٥١ – ١٧/٣٤٩، هتذيب الكمالاملزي، : ُينظر  .هـ١٢٦سنة كان ثقة، قيل إنه مات 
حممد فؤاد عبد البـاقي،     : ، حتقيق وتعليق  سنن ابن ماجة   أخرجه ابن ماجة، أبو عبد اهللا حممد بن يزيد القزويين،            -7
م، دار  ١٩٧٥ -هــ   ١٣٩٥،  ١٩٤٢: ال حتّرم املصة وال املصتان، رقم احلديث      : النكاح، باب : ، كتاب ١/٦٢٥

 . التراث العريبإحياء
 .١٥٧٨: ، الرقمصحيح سنن ابن ماجةاأللباين، حممد ناصر الدين، : ُينظر  .حديث صحيح: قال األلباين
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، فَُنِسَخ من ذلك مخٌس،     ]لوماٍتعشُر َرَضَعاٍت مع  [أُنِزل يف القرآن    ":  وقالت عائشة  -د
  )1(."، واألمر على ذلكوصار إىل مخس َرَضَعاٍت معلوماٍت، فتويف رسول اهللا 

 .وقد كان هذا فعل عائشة فيمن أحبت أن يدخل عليها 
 
 وهي امرأة أيب حذيفة، وهي من بين        –أنّ سهلة بنت سهيل     :  وعن عروة بن الزبري    -هـ

يا رسول اهللا، كُّنا نرى سـاملاً       :  فقالت -  - اهللا    جاءت إىل رسول   –عامر بن لؤي    
، وليس لنا إالّ بيت واحد، فماذا ترى يف شأنه؟ فقال           )2(ولداً، وكان يدخل علّي وأنا فُْضلٌ     

 )3(."أرضعيه مخَس َرَضَعات، فيحُرم بلبنها": هلا رسول اهللا 
 :وجه الداللة من األحاديث

التحرمي يتعلّق خبمس رضعات، ويف هذا      األحاديث السابقة نصوص صرحية يف أنّ        
تقييد ملطلق الكتاب والُسّنة؛ حيث أخربت عائشة عن ثبوت التحرمي باخلمس بعد نسخها             
للتحرمي بالعشر، ولو وقع التحرمي بأقل من مخس رضعات، ملا كانت ناسخة للعشر، بـل               

 )4(.ألصبحت منسوخة، وهذا خمالف للنص

                                                 
ما جاء ال حتّرم املصة وال املصتان، رقـم         : الرضاع، باب : ب، كتا ٢/٣٨٠،  سنن الترمذي  أخرجه الترمذي،    -1

 .            ١١٥٣: احلديث
ال حترم املصـة وال     : ، باب ١/٣٣٦،   سنن الترمذي  ح صحي األلباين،: ُينظر  .حديث صحيح: قال األلباين
 . بريوت–م، املكتب اإلسالمي ١٩٨٨ -هـ ١/١٤٠٨: ط، ٩١٩: ماملصتان، رق

، لسان العـرب  ابن منظور،   : ُينظر  .أي متبذّلة يف ثياب مهنتها، أو كانت يف ثوب واحد:  فُْضلٌ-2
اهر ط: ، حتقيق  النهاية يف غريب احلديث واألثر     ك بن حممد اجلََزري،   ابن األثري، جمد الدين املبار     .١١/٥٢٦

 . ، دار الفكر٣/٤٥٦،  وحممود الطناحيالزاوي
الرضاع، : ب، كتا ٢/٤٨٠حممد فؤاد عبد الباقي،     : ، تصحيح وختريج  املوطأ أخرجه األصبحي، مالك بن أنس،       -3

 . القاهرة–ية ما جاء يف الرضاعة بعد الكرب، دار إحياء الكتب العرب: باب
: ُينظـر .      حديث صحيح رجاله ثقات رجال الصحيحني     : ، قال األرناؤوط  "ِبلََبِنك: "وعند ابن حبان  

شعيب األرنـاؤوط،   : ، حتقيق وختريج  اإلحسان يف تقريب صحيح ابن حبان     الفارسي، عالء الدين علي بن بلبان،       
 . بريوت–لة م، مؤسسة الرسا١٩٩١ -هـ ١/١٤١٢: ، ط٤٢١٥: ، رقم٢٨ – ١٠/٢٧

      الصنعاين،  .٩/٢٠٢، الشرح الكبري، املقدسي  .١٤/٤٢١، احلاوي الكبرياملاوردي، : ُينظر -4
 .٦٦، مقارنة املذاهب يف الفقهشلتوت والسايس،   .٣/١٥٢٩، سبل السالم
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 يف كون التحرمي ثابتاً خبمـس رضـعات،         كما أنّ حديث سهلة بنت سهيل نصٌّ        
، فلم جيز أن حيرم مبـا       "فيحُرم بلبنها ":  ُمعقِّباً على اخلمس   -  -وهذا ظاهر يف قوله     

دون ذلك، ومعلوٌم أنّ رضاع سامل حالة ضرورة، فُيقتصر فيه على ما تستدعيه الضرورة،              
  *)1(.نّص عليهولو كان التحرمي حيصل بأقل من ذلك، لَ

  

                                                 
 .١٤/٤٢٤، احلاوي الكبرياملاوردي، : ُينظر . وتفصيل رضاع الكبري سيأيت يف مبحث مستقل- 1
 :، أي أنّ التحرمي خبمس رضعات إّما أّنه"وُهّن فيما ُيقرأ من القرآن": ّما قول عائشة أ- *
 أو ُتقرأ تالوةً وحكماً عند َمْن مل يصله خرب نسخ الـتالوة للخمـس               -٢.     ُيقرأ حكمها، مع نسخ تالوهتا     -١

.        أمجعوا على أنّ هذا ال ُيتلى     رضعات لقرب النسخ من وفاة النيب، فلّما بلغهم النسخ بعد ذلك، رجعوا عن ذلك، و              
 -هــ   ١/١٤١٧: ، ط ٦/٣٩٢٠،  صحيح مسلم بشـرح النـووي     النووي ،أبو زكريا حيىي بن شرف،       : ُينظر

 .٦١، أحاديث الرضاعاملرصفي،  . بريوت–م، دار الفكر ١٩٩٦
 :مفهوم النسخوتقتضي احلاجة بيان 

فقد ُيطلقون على تقييد املطلق أو ختصيص العمـوم أو بيـان        فالنسخ عند املتقدمني أعّم منه يف كالم األصوليني؛          -
املبهم واجململ نسخاً، كما قد ُيطلقون على رفع احلكم الشرعي بدليل شرعي متأخر نسخاً، وكل هذا يشـترك يف                   

 .ترك العمل باألمر األول، فكان من السهل إطالق لفظ النسخ يف مجلة هذه املعاين؛ لرجوعها إىل شيء واحد
:  زيد، ضبط وختـريج    بكر أيب : ، تقدمي املوافقاتالشاطيب، أبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن حممد اللخمي،          : ُينظر

 . السعودية–م، دار ابن عفان ١٩٩٧ -هـ ١/١٤١٧: ، ط٣/٣٤٤مشهور حسن سلمان، 
الشـــاطيب، : ُينظـــر  ).رفع احلكم الشرعي بدليل شرعي متأخر: ( أما النسخ عند األصوليني، فهو-
 .             ٣/٣٤١، قاتملوافا

 : نوعانوالنسخ يف القرآن -
 حيث ُيرفع فيه حكم، ويثبت مكانه حكم آخر؛ كالوصـية للوالـدين             –ما بقيت تالوته ونسخ حكمه       -١

 .واألقربني اليت ُنسخت بآيات املواريث، وهذا هو األكثر
يةٌ أخرى؛ كنسـخ العشـر       حيث أُنسيت فيه آية، وأُنزلت بدالً منها آ        –ما نسخت تالوته وحكمه معاً       -٢

 .رضعات خبمس رضعات
وهذا النوع ال يطعن يف الوحي وال يتناقض َوحفظَ اهللا للقرآن ما دام النسخ يف عهد الترتيـل،                   

 .وما دام اهللا قد أتى خبري منه أو مثله
إذا  فينحصر يف آية حترمي الرضعات اخلمس، وآية رجم الشيخ والشيخة            –وأّما ما ُنسخت تالوته دون حكمه       

.      ١٤/٤٢٢،  ، احلاوي الكبري  املاوردي: ُينظر . زنيا، وهذا النوع غري مقبول، وسيأيت الرد عليه يف مناقشة األدلة
 – ١/٢٧٩،  النسخ يف القرآن الكرمي   زيد، مصطفى،    .٦/٣٩٢٠، صحيح مسلم بشرح النوويالنووي، 
 . بريوت–م، دار الفكر ١٩٧١ -هـ ٢/١٣٩١: ، ط٢٨٣
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 :املعقول: ثانياً
إنّ املعىن احملرِّم يف الّرضاع هو الذي ُينبت اللحم وُينشز العظم، وهذا ال يتحقـق                

 .بقليل الرضاع، فيكون التحرمي خبمس رضعات ُهّن وجبات يوم كامل
 

ويدل على هذا العرُف الذي كان سائداً يف العرب قبل نزول آية احملرمات؛ مـن                
عرب لإلقامة مع املرضعات، فتزداد الصلة وتتعمق القرابة،        خالل إرسال األبناء إىل أحياء ال     

 )1(.وهذا ال حيصل بأقل من مخس رضعات
 

 :ضابط الرضاع عند القائلني بثبوت التحرمي باخلمس رضعات، فصاعداً
َحمله الفريق الثالث على العرف عندهم؛ ألنّ الشرع ورد بذلك مطلقاً، فضـابط              

ميتص منه، مث يتركه باختياره دون عارض؛ كأن يصل إىل          الرضعة بأن يلتقم الصُيب الثدَي و     
 .حّد الشبع، مث ينام بعد ذلك، فيحصل له بذلك وجبة كاملة

 
أّما القطع بأمر عارض، كأن يتنفس أو يستريح قليالً أو يلتهي مدةً يسرية، مث يعود                

 وعاد  بسرعة، فكل ذلك رضعة واحدة، كما أنّ الذي يتناول الطعام إذا قطع أكله لعارض             
 *)2(.عن قرب، فذلك أكلة واحدة ليس أكلتني

  

                                                 
، الزواج يف الشريعة اإلسالمية   حسب اهللا،    .٦٦، مقارنة املذاهب يف الفقهت، والسايس، شلتو:  ُينظر- 1
٩٢. 
ــنعاين،   .٣٤/٣٦، جمموع فتاوى ابن تيميةابن تيمية، :  ُينظر- 2 ــالمالص ــبل الس .     ٣/١٥٢٩، س

، حماضرات يف عقد الزواج وآثاره    أبو زهرة،     .٧٠، مقارنة املذاهب يف الفقهشلتوت والسايس، 
١٢٣. 

وال حيرِّم من الّرضاع إالّ مخس رضعات، تقطع كل رضعة من األخرى، أو مخـس مّصـات                 : (قال ابن حزم   -*
مفترقات كذلك، أو مخس ما بني مّصة ورضعة تقطع كل واحدة من األخرى؛ هذا إذا كانت املصة تغين شيئاً مـن               

 .١٠/٩، احمللىحزم، ابن : ُينظر  ).دفع اجلوع، وإالّ فليست شيئاً، وال ُتحرِّم شيئاً
ويظهر من كالم ابن حزم أنّ املصة الواحدة إذا كانت قوّية؛ بأنْ سّدت مسّداً من اجلوع، ووصلت  

 .األمعاء، فإّنها تقوم مقام الرضعة يف التحرمي
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 .وبذلك، فإذا حصلت مخس رضعات على هذه الصفة، حصل التحرمي، وإالّ فال
أّما إن عاد بعد مّدة طويلة، أو انتقل من امرأة إىل أخرى، فهمـا رضـعتان واهللا                  
 )1(.أعلم

 
 :املناقشة والردود

 
 :بأنّ قليل الرضاع وكثريه سواء يف ثبوت التحرميالقائلني اجلمهور مناقشة أدلة : أّوالً
 قوله تعاىل يف سياق      يف – ُيعترض على استدالل اجلمهور ِمْن أنّ مسة األمومة واألخّوة           -أ

 إّنما تتحقق مبجـّرد فعـل       – ))2 وَأُمَّهَاتُكُمُ الالَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَـوَاتُكُم مِّـنَ الرَّضَـاعَةِ        : التحرمي
 : مبا يليو قطرة واحدة ولاإلرضاع

 
صحيح أنّ األمومة تتحقق مبجرد فعل اإلرضاع، ولكن االستدالل على ذلك باآلية يف              -١

، وأما قولـه    )والاليت أرضعنكم أمهاتكم  : (غري حمله؛ إذ لو كان األمر كذلك، لقال تعاىل        
لبيان أن األمهـات املرضـعات       فإمنا هو مسوق أصالةً       وَأُمَّهَاتُكُمُ الالَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ   : تعاىل

 .حمرمات على الرضيع، وليس مسوقاً لبيان أنّ احلرمة تتحقق مبجرد فعل اإلرضاع
 – هنـا    –؛ حيث ال تثبت     )وأمهاتكم الاليت أعطينكم  : (فاآلية مبرتلة قول القائل    

األمومة مبجرد فعل اإلعطاء، فهذا الكالم مسوق أصالة لبيان أنّ األمهات يعطني، أّما لـو               
، ولو ثبتت   )والاليت أعطينكم أمهاتكم  : (كان إلثبات األمومة بفعل اإلعطاء، لكان الكالم      

 )3().والاليت أرضعنكم أمهاتكم: (األمومة بقليل الرضاع، لكان القول

                                                 
ــر        . ويشترط البعض يف الرضعات أن تكون مشبعات، ويف جمالس متعّددة؛ توسعةً على العباد- 1 : ُينظ

 ودالئلـها   -  -موسوعة فتاوى النيب    عليوي، ابن خليفة،      .٩/٢٠٣، الشرح الكبري، ياملقدس
: ، ط ٢/٢٣٣ ،   املنتقـى يف بيـان فتـاوى املصـطفى          :  املسّمى الصحيحة من الُسّنة الشريفة، وشرحها    

 . بريوت–م، دار الكتب العلمية ١٩٩٢ -هـ ١/١٤١٢
 .٢٣آية :  سورة النساء- 2
 .٦/٣٩٢٤، صحيح مسلم بشرح النوويالنووي،   .٢/١٢٤، كام القرآنأحاجلصاص، : ُينظر - 3
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 :هنواجلواب ع
ليس الرضاع هو الذي ُيكِسب صفة األمومة أو اُألخّوة؛ فاألمومـة أو األخـّوة تكـون                

وأمهاتكم :  اسم الرضاع الذي يتناول القليل والكثري، خالفاً لقوله        وجودجرد  مستحقَّةً مب 
  )1(.جود العطاء كتعلّقه بوجود الرضاعالاليت أعطينكم؛ ألنّ اسم األمومة غري متعلّق بو

كما أّنه ليس كل َمن ُيرضع، ينطبق عليه وصف األمومة؛ فالصغرية أو البهيمة ال               
 .تصري أّماً مبجّرد اإلرضاع لطفل صغري

 
 إنّ ما ذكروه يف اآلية واحلديث إّنما هو تعليق للتحرمي باسم الرضاع، وهذا جممـل،                -٢

 )2(.لذا جاءت الُسّنة وبّينت أنّ التحرمي يقع خبمس رضعات فصاعداً
 :هنواجلواب ع

صحيٌح أنّ حديث اخلمس وغريه فيه بيانٌ جململ اآلية أو تقييد ملطلقها، واألصل أن               
بعد  – وهن فيما ُيقرأ من القرآن       –ة قول عائشة على القرآن الباقي       نعمل به، ولكّن إحال   

؛ حيث إنّ يف احلديث كالماً للعلماء، سيكون        )3( يقتضي عدم اعتباره   -  -وفاة النيب   
 .؛ جتّنباً للتكرارمناقشة أدلتهمحبثه لدى 

ع  واضُح املراد يف الداللة على وقـو       – يف اآلية واحلديث     –كما أنّ اسَم الرضاع      
 .التحرمي بالقليل

 
 ترك االستفصال عن الكيفية ومل يسأل       -  - إنّ ما جاء يف حديث عقبة ِمن أّنه          -ب

ُيعترض عليه أّنه قد يكون كذلك؛ ألّنه قد سبق لـه أنْ   فيثبت التحرمي بالقليل،  عن العدد، 
 )4(.بّين املقدار احملرِّم

                                                 
 .٢/١٢٤، أحكام القرآناجلصاص، : ُينظر - 1
 .٦٦، مقارنة املذاهب يف الفقهشلتوت والسايس،   .٣/١٤٥٣، نيل األوطارالشوكاين، : ُينظر - 2
 .٣/٢٠٠، املوافقاتالشاطيب،   .٢/١٢٥، أحكام القرآناجلصاص، : ُينظر - 3
 .٣/١٥٢٩، سبل السالمالصنعاين،   .٣/١٤٥٣، نيل األوطارالشوكاين، : ُينظر - 4



١٥٠ م يف الفقه اإلسالميالرضاع احملرِّ

 :هنواجلواب ع
 .اديث القائلة بالعدد أقوالٌ ألهل العلميصّح هذا االعتراض لو مل يكن يف األح 

 
 إنّ حديث عائشة الذي علّق التحرمي باجملاعة، ُيعترض عليه أنّ الرضـعة الواحـدة ال                -ج

  )1(.ُتحرِّم؛ ألّنها ال ُتغين من جوع، فيكون ذلك خبمس رضعات على ما قّدرته الشريعة
 :هنواجلواب ع

  )2(.حّرم به وإنْ قَلّإنّ قليل الرِّضاع يسّد من اجلوع بقدره، فُي 
  
فالتحرمي عند اجلمهور مرتبط حبقيقة الفعل؛ أي جمّرد فعل اإلرضاع، ال باجلزئيـة              

 .اليت هي أمر خفّي كما مّر
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .١٤/٤٨، عمدة القاري شرح صحيح البخاريالعيين، : ُينظر - 1
 .٤/١١، بدائع الصنائعالكاساين، : ُينظر - 2



١٥١ م يف الفقه اإلسالميالرضاع احملرِّ

 :مناقشة أدلة القائلني بأنّ التحرمي يثبت بثالث رضعات فصاعداً: ثانياً
عائشة أم  : وايتها، هل هي عن   ؛ لالختالف يف ر   )1( أحاديث الثالث مضطربة يف سندها     -أ

 .، وعليه، وجب تركها والرجوع إىل كتاب اهللا)2 (عن الزبري أم عن ابن الزبري؟
 :هنواجلواب ع

 مبـا جيـب يف      مرفوٌض إنّ رواية اخلرب ِمن ِعّدة طرق تزيد يف قّوته، فهذا اعتراضٌ           
 صحيحها لنصرة   قبول النقل الثابت، كما أّنه غلط ظاهر لرّد السنن مبجّرد اهلوى وتوهني           

املذاهب، وهذا االضطراب مل يقدح باحلديث عند مسلم؛ حيث أخرجه عن أم الفضـل              
  )3(.بروايات صحيحة، والرواية الصحيحة ال ُتعلّ بالضعيفة

 :وُيرد عليه
بأنّ َمْن علم شيئاً أْوىل ِمّمن قّصر عنه؛ فما وقف عليه عروة ِمّما أَوجب نسخ هذا                 

 )4(.احلديث ُحّجة على رواته

                                                 
 اإلسناد  واالضطراب يوجب ضعف احلديث، ويقع يف     ). هو الذي ُيروى على أوجه خمتلفة متقاربة      : ( املضطرب -1

ابن الصالح، أبـو عمـرو      : ُينظر  .تارة، ويف املنت أخرى، وفيهما، سواء أكان ذلك من راٍو أو مجاعة
، دار  ٥٩سعد كرمي الدرعمي،    : ، حتقيق مقدمة ابن الصالح يف علوم احلديث     عثمان بن عبد الرمحن الشهرزوري،      

تدريب الراوي يف شرح    أيب بكر،   السيوطي، جالل الدين عبد الرمحن بن         . اإلسكندرية–ابن خلدون 
 –م، املكتبة العلميـة     ١٩٧٢ -هـ  ٢/١٣٩٢: ، ط ١/٢٦٢عبد الوّهاب عبد اللطيف،     : ، حتقيق تقريب النواوي 
 .املدينة املنورة

ــن رشــد،  .١٤/٤٨، عمدة القاريالعيين،   .١٠/١٨٤، فتح الباريابن حجر، : ُينظر - 2 اب
 .٢/٣٧٩، املقدمات

 حديثَ املصة واملصتني مداُره على عروة بن الزبري، فَِمَن الرواة َمْن رواه عنـه               وذكر الطحاوي احلنفي أنّ    
عن عائشة، ومنهم َمْن رواه عنه عن عبد اهللا بن الزبري عن أبيه، فكان يف إسناده اضطراب، كما أّنه عمل خبـالف                      

، فهو ُيحرِّم، وال شـك أن هـذا         روايته ملّا سئل عن الرضاعة، فأفىت بأنه ما كان يف احلولني وإن كان قطرة واحدة              
ــر  .يوجب الوهن يف ثبوت حديثه، فلم يتركه إىل خالفه إالّ وقد ثبت نسخ ذلك عنده ــن : ُينظ اب

.         بـريوت  –، عامل الكتب    ٣٢١ – ١/٣٢٠،  املعتصر من املختصر من مشكل اآلثار     موسى، أبو احملاسن يوسف،     
 .٤/١١، بدائع الصنائعالكاساين، 

ابن  .٦/٣٩٢٤، صحيح مسلم بشرح النوويالنووي،   .١٠/١٧، احمللىن حزم، اب: ُينظر -3
 .١٤/٤٨،  عمدة القاريالعيين،  .١٠/١٨٤، فتح الباريحجر، 

 .١/٣٢١، املعتصر من املختصرابن موسى، : ُينظر - 4



١٥٢ م يف الفقه اإلسالميالرضاع احملرِّ

وابن عّباس عرف خرب العدد يف الرضاع وأّنه منسوخ بالتحرمي بالرضعة الواحدة؛             
قد كان ذاك، فأّما اليوم، فالرضعة الواحـدة        : حيث أجاب عن الرضعة والرضعتني، فقال     

 )1(.ُتحرِّم
 
ال حتّرم املصة واملصتان؛ لعدم     :  ولو ثبت احلديث، فُيحتمل أنّ احلرمة مل تثبت يف قوله          -ب
قدر احملرِّم؛ كأنْ ال يصل اللُنب اجلوف بعد مصه، أو يعجز الصغري عن مص الثدي، لـذا                 ال

 )2(.ال جتب احلرمة باحلديث مبجّرد االحتمال
 

 .فيبقى التحرمي بالرضاع بالقليل بشرط الوصول إىل اجلوف 
 
ها  ذهب الشافعية إىل أنّ أحاديث املصة واملصتني تنفي التحرمي مبطلق اإلرضاع، ولكن            -ج

مدفوعـة   – أي الثالث –ُتثبُت التحرمي بالثالث فصاعداً عن طريق مفهوم العدد، فتكون   
 )3(.عندهم مبا رووه من النص؛ أي التحرمي باخلمس

 
 :هنواجلواب ع

إذا كان للعلماء    وهذا صحيح إالّ     إنّ املنطوق يتقدم على املفهوم إذا ثبت املنطوق،        
 !فيه كالم

                                                 
 .٢/١٢٥، أحكام القرآناجلصاص، : ُينظر -1
 .١/٣٧٤، أحكام القرآنريب، ابن الع  .٤/١١، بدائع الصنائعالكاساين، : ُينظر -2
: ُينظـــــر  . وهذا على فََرِض أخذهم باملفهوم الذي ال يأخذون به يف مثل هذه احلالة كما سيأيت-3

ابن قيم اجلوزية، مشس الدين أبو عبد اهللا حممـد بـن أيب بكـر                 .١٤/٤٢٥،  احلاوي الكبرياملاوردي،
: ، ط ٥/٥٠٩شـعيب وعبـد القـادر األرنـؤوط،         : ، حتقيـق  زاد املعاد يف هدي خري العباد     الزرعي الدمشقي،   

، مقارنة املذاهب يف الفقه   شلتوت والسايس،     . بريوت–م، مؤسسة الرسالة ١٩٩٧ -هـ ٢/١٤١٨
٦٦. 



١٥٣ م يف الفقه اإلسالميالرضاع احملرِّ

أنّ ثبوت التحرمي بالثالث فصاعداً يف أحاديث املصة واملصـتني   إىل – أيضاً – وذهبوا   -د
يف رواية ابن ماجة عـن      )1( احلصر  ال يقوى على معارضته مفهومُ     ،عن طريق مفهوم العدد   

، ويف هذا مجع بني النصوص دون       "ال ُيحرِّم إالّ عشر رضعات أو مخس معلومات       : "عائشة
 )2(.إمهاهلا

 :ه من وجهنينواجلواب ع
 

نّ يف حديث ابن ماجة اضطراباً يف املعـىن؛ فالعشـر واخلمـس             أ :ألّولالوجه ا  
وهذا ُيضِعف   – كان فيما أنزل اهللا من القرآن مث سقط          – منسوخة بالتعبري عنها بالسقوط   

 )3(.احلديث وُيسِقط االستدالل به كما سيأيت
 

 فصاعداً   أنّ الثالث   مفاده نّ مفهوم العدد يف حديث املصة واملصتني      أ :الوجه الثاين  
ُتحرِّم، بينما مفهوم احلصر يف حديث اخلمس أنّ ما دون اخلمس ال ُيحرِّم، فيتقّدم املُحرِّم               

 كما هو مقـرر     على املُحلِّل؛ ألّنه عند تعارض احلظِر واإلباحة، يتم تغليب جانب احلرام          
  )4(.عند علماء األصول

 
 بقليل الرضاع؛ لتوافقه    وال شّك أنّ االحتياط يف التحرمي يقتضي أن يكون التحرمي          

 .مع االحتياط يف التحرمي، وألنّ األصل يف األبضاع التحرمي واحلوطة على الفروج

                                                 
ما قام إالّ زيد؛ حيث تفيد مبنطوقها إثبات القيام         : أو بغريمها؛ مثل  " إّنما"أو  " ما َو إالّ  " مفهوم احلصر يكون ِبـ      -1

أثـر االخـتالف يف القواعـد         مصطفى سعيد،    اخلن،: ُينظر .الفة نفي القيام عن غريهلزيد، ومبفهوم املخ
 . بريوت–م، مؤسسة الرسالة ٢٠٠٠ -هـ ٢/١٤٢١: ، ط١٧٤، األصولية يف اختالف الفقهاء

 .٣/١٤٥٣، نيل األوطارالشوكاين، : ُينظر -2
 .٤/٤٧٣، تفسري املناررضا، : ُينظر -3
م، ١٩٩٧ -هــ   ١/١٤١٨: ط،  ٤/٣٥١،  موسوعة القواعد الفقهية  ي بن أمحد،    البورنو، حممد صدق  :  ُينظر -4

 .٢/٢٠٩، التعارض والترجيح بني األدلة الشرعيةالربزجني،  . الرياض–مكتبة التوبة 



١٥٤ م يف الفقه اإلسالميالرضاع احملرِّ

نّ التحرمي بالثالث فصاعداً يف حديث املصة واملصتني إّنما هو ثابت بـاملفهوم ومل              أ -هـ
: )1(آنحيتج الشافعية وَمْن وافقهم به مع أنّ األصل أنْ يأخذوا به، جاء يف أحكـام القـر                

ال ُتحرِّم الرضـعة وال     : وأيضاً يلزم الشافعي إجياب التحرمي بثالث رضعات لداللة قوله        (
 ).)2(الرضعتان على إجياب التحرمي فيما زاد على أصله يف املخصوص بالذكر

 :هنواجلواب ع
لعلّ الشافعية مل يأخذوا مبفهوم حديث املصة واملصتني لكونه جارياً على السـؤال              

 *)3(. هو ظاهر يف روايات أم الفضلعن ذلك كما
 

 :ويرد عليه
نّ األحاديث اليت تنفي التحرمي بالرضعة والرضعتني أحاديث صحيحة صـرحية،           أ 

 .بعضها خرج جواباً للسائل كما روي عن أم الفضل وهذا ال نزاع فيه
 

 )4(. فهو تأسيٌس للحكم ابتداًء– كما روي عن عائشة –أّما البعض اآلخر  
                                                 

، مـن   ٦٩،  تفسري آيات األحكام  السايس، حممد علي،    : وُينظر .٢/١٢٥، أحكام القرآن اجلصاص، -1
 .علي صبيحمقرر السنة الثانية، مطبعة حممد 

 أي مفهوم املخالفة؛ حيث إنّ احلنفية ُيسّمون مفهوم املخالفة باملخصوص بالذكر، وعنـدهم يكـون حكمـه            -2
 .١/٦٦٨، تفسري النصوصصاحل، : ُينظر  .مقصوراً عليه، وال داللة فيه على أنّ حكم ما عداه خبالفه

، زاد املعاد يف هـدي خـري العبـاد         ابن قيم اجلوزية،    .١٤/٤٢٥، احلاوي الكبرياملاوردي، : ُينظر -3
٥/٥٠٩. 
 :وقد شرط الذاهبون إىل االحتجاج مبفهوم املخالفة شروطاً، منها -*

هل يف الغـنم السـائمة      : أنْ ال يكون جواباً لسؤال سائل عن املذكور، وال حلادثة خاصة باملذكور؛ مثل أنْ يسأل              
ابن : ُينظر.        يان ذلك ملن له السائمة دون املعلوفة      يف الغنم السائمة زكاة، أو يكون الغرض ب       : زكاة؟، فُيجاب 

: ، أو مبختصر التحرير املسمىشرح الكوكب املنري    النجار، حممد بن أمحد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي احلنبلي،            
 -هــ   ١٤١٨،  ٣/٤٩٢حممد الزحيلي َونزيـه محـاد،       : ، حتقيق ختَبر املبتكَر شرح املختَصر يف أصول الفقه      امل

 البحر احمليط يف    الزركشي، بدر الدين حممد بن هبادر بن عبد اهللا،          . الرياض–م، مكتبة العبيكان ١٩٩٧
م، دار الكتب العلمية    ٢٠٠٠ -هـ  ١/١٤٢١: ، ط ٣/١٠٤حممد حممد تامر،    : ، ضبط وتعليق وختريج   أصول الفقه 

 .١٨٠، أثر االختالف يف القواعد األصولية يف اختالف الفقهاءاخلن،  . بريوت-
 .٥/٥٠٩، زاد املعادابن قيم اجلوزية، : ُينظر -4



١٥٥ م يف الفقه اإلسالميالرضاع احملرِّ

 .إىل اآلنفيه جة مبفهوم املخالفة قائمة وعليه، فاحلُ
 
إنّ ما ُيعترب فيه العدد والتكرار ُيعترب فيه الثالث؛ ألهنا أول مراتب اجلمـع،              :  أّما قوهلم  -و

 )1(.فُيعترض عليه بأّنه ال ميتنُع ردُّ لفظ اجلمع إىل الواحد
 وإالّ فإنّ   ولعل هذا ليحصل التيقّن بوصول اللنب إىل اجلوف حىت ينتفي االحتمال،           

 .القطرة اليسرية ُتحرِّم عند ثبوهتا
 
 
 :مناقشة أدلة القائلني بأنّ التحرمي يثبت خبمس رضعاٍت فصاعداً: ثالثاً

 –الشافعي وأمحد يف ظاهر مذهبه    – إنّ أساس ما استند إليه أصحاب االجتاه الثالث        
خاري، وهو حديثٌ   يف عدد الرضعات احملرِّمة هو حديث عائشة الذي رواه اخلمسة إالّ الب           

 كان يف عهد أبيها بإشراف عمر وكثري من         هنائيعجيٌب حميٌِّر؛ ألنّ حترير املصحف بشكل       
 - -الصحابة الكرام، وال ُيعقل سكوهتا عن تدوين شيء من القرآن، تويف رسول اهللا              

ان وهو قرآن ُيتلى، كما ال ُيعقل أنْ ُترّد شهادهتا يف ذلك أو أنْ يسكت الصحابة عنه لو ك    
 )2(.حقّاً

 
 : على أدلة أصحاب االجتاه الثالث كثرية، جعلُت ترتيبها كاآليتواالعتراضات 

 
 :نّ روايات عائشة يف اخلمس مضطربة يف املعىن؛ نظراً لتعّددهاأ :أّوالً
 ". من القرآنُيقرأوُهّن فيما : " فبعضها يدل على بقاء التالوة، كما يف رواية مسلم-أ

                                                 
 . وهذا مذهب إمام احلرمني اجلويين-1

اآلمدي، : ُينظر  .وقد ذهب اآلمدي إىل أنّ على الناظر أن جيتهد يف الترجيح، وإالّ فالوقف الزم 
 .٣٤٨، ٢/٣٤٥، اإلحكام يف أصول األحكام

م، املكتبة العصـرية    ١٩٨٠ -هـ  ٢/١٤٠٠: ، ط ١٥٨،  الُسّنـةاملرأة يف القرآن و   دروزة، حممد عزة،    : ُينظر -2
 . صيدا–



١٥٦ م يف الفقه اإلسالميالرضاع احملرِّ

نّ حكم العشر واخلمس نزل معاً، مث ُنسخ كله، كما يف روايـة              وبعضها يدل على أ    -ب
 .، وهذا خيالف مذهب عائشة"سقطكان فيما أنزل اهللا من القرآن مث : "ابن ماجة

 
واألمر : " والبعض يدل على نسخ التالوة وبقاء العمل باحلكم، كما يف رواية الترمذي          -ج

 )1(.ال دليل عليهالّ أّنه  إ، وهذا التأويل وإنْ كان أفضل من غريه،"على ذلك
 
، حيث  "ال ُيحرِّم إالّ عشر رضعات، أو مخس معلومات       : " وما جاء يف رواية ابن ماجة      -د

ذكر العشر دون وصفها باملعلومات خالفاً للخمس، وهذا لغٌو؛ ألّنه ال ُبّد مـن وصـف                
 )2(.يقتضيه السياق، وينفي االحتمال

 .يت تدل على التخيريال) أو(ويظهر الشك وعدم اجلزم باستخدام  
 
عشر رضعات معلومات،   : نزل يف القرآن  : " كما أنّ رواية مسلم الثانية عن عائشة       -هـ

مل تبّين أنّ اخلمس نسخت العشر، بل غاية ما تدل عليه أنّ            " مخٌس معلومات : مث نزل أيضاً  
 .العشر نزلت وأعقبها نزول اخلمس أيضاً

 
لفاظ اليت يف القرآن، ومل ُيبّين السورة اليت كانت          مث إنّ بعض هذه الروايات مل يبّين األ        -و

 )3(.فيها
وعليه، فإنّ ورود هذه الروايات يف الكتب الصحاح ال يسـتلزم صـحة متنـها                

فإنّ صّحة السند ال تعين يف      : ()4("النسخ يف القرآن الكرمي    " كتاب ومعناها، يقول صاحب  
 ).كل األحوال سالمة املنت

                                                 
ــاين،  .٤٧٣ – ٤/٤٧٢، تفسري املناررضا، : ُينظر - 1 ــرعية األبي ــام الش ــرح األحك .        ٢/٥١، ش

 .٦٨، مقارنة املذاهب يف الفقهشلتوت والسايس، 
 .٤/٤٧٣، تفسري املناررضا، :  ُينظر- 2
 .٤/٤٧٢، املصدر نفسه: ُينظر - 3
 .١/٢٨٣، ، النسخ يف القرآن الكرمي زيد- 4



١٥٧ م يف الفقه اإلسالميالرضاع احملرِّ

ال يصـّح   " وهن فيما ُيقرأ من القرآن     -  -فتويف رسول اهللا    : "نّ قول عائشة  أ :ثانياً
االستدالل به؛ ألّنه غري مكتوب يف القرآن حىت ُيقرأ، فهي نقلت رواية اخلمس نقل قرآن               

 -  -ومل يثبت أّنه قرآن؛ ألنّ القرآن ال يثبت إالّ بالتواتر، ومل يثبت خرباً عن الـنيب                 
؛ أي أنّ كونه    الواحد ال ُيعمل به عندما يتوّجه إليه قادح       حىت جنعله بياناً للقرآن؛ ألنّ خرب       

د أو الشاذة الـيت هـي تفسـري         ُيقرأ كما تصرح الرواية ال ميكن محله على قراءة اآلحا         
 )1(.للقرآن

 :ه من عدة وجوهنواجلواب ع
نّ ثبوته قرآناً، يوجب انعقاد الصالة به وحترمي مّسه على احملِدث إىل غري ذلـك مـن                 أ -أ

القرآن، أّما إذا انتفت هذه األحكام لعدم التواتر، فال يلزم من ذلك انتفاء العمـل               أحكام  
حبكمه؛ ألّنه يكفي فيه الظّن، أي أّنه مت إثبات حكمه دون الرسم والـتالوة، وجيـوز أن                 

: " يثبت احلكم خبرب اآلحاد سواء لَِحَق احلكم بالقرآن أم بالُسّنة، فيكون له حكم قولـه              
، حيث نقله عمر بن اخلطاب وحكمه ثابت، وبذلك         "ذا زنيا فارمجومها  الشيخ والشيخة إ  

 )2(.فاملتواتر بّينةٌ إلثبات التالوة، ويكفي اآلحاد بّينةً إلثبات احلكم دون التالوة
: بأنّ حديث عائشة من أضعف األدلة؛ ألّنها قالـت        : ورّد عليه ابن العريب املالكي     

 )3(!أصله، فكيف يثبت فرعه؟، ومل يثبت "كان فيما أُنزل من القرآن"
 ؟أي أّنه إذا مل يثبت النظم أو التالوة، فكيف يثبت احلكم 
  خمتلف؛ ألنّ ثبوت احلكـم يف ذلـك        وأّما ما جاء يف الشيخ والشيخة، فاألمر فيه        

 )4(. الفعليةدلّت عليه الُسّنة النبوّية

                                                 
النــــووي،  .٢/٣٧٩، املقدماتابن رشد،   .٤/١١، بدائع الصنائعالكاساين، : ُينظر - 1

.        ٣٤/٤٢،  جمموع فتـاوى ابـن تيميـة      ابن تيمية،     .٦/٣٩٢٤، صحيح مسلم بشرح النووي
ــلتوت   .٤/٤٧١، تفسري املناررضا،    .٢/١٤٥٢، نيل األوطارالشوكاين،  شــ
 .٦٨، مقارنة املذاهب يف الفقهوالسايس، 

، زاد املعاد يف هـدي خـري العبـاد        ابن قيم اجلوزية،      .١٤/٤٢٢،  احلاوي الكبرياملاوردي،: ُينظر - 2
٥/٥١٠.  
 .١/٣٧٤، أحكام القرآنابن العريب، : ُينظر - 3
 .٦٩، مقارنة املذاهب يف الفقهشلتوت والسايس، : ُينظر - 4



١٥٨ م يف الفقه اإلسالميالرضاع احملرِّ

ضع؛ حيث احتج هبـا      مث إنّ كُلّ واحد من األئمة األربعة عمل بقراءة اآلحاد يف مو            -ب
الشافعي وأمحد يف املوضع السابق، واحتج هبا أبو حنيفة يف وجـوب التتـابع يف صـيام                 

، واحتج هبا مالـك يف فـرض   )1(" متتابعاتأَيَّـامٍ  ثَالَثَـةِ   فَصِـيَامُ : "الكفارة بقراءة ابن مسعود

 امْـرَأَةٌ  أَو كَالَلَـةً  يُـورَثُ  رَجُـلٌ  كَـانَ   وَإِن: "أُّيب بن كعبن ولد األم أنه السدس بقراءة الواحد م

 .)2( "السُّدُسُ مِّنْهُمَا وَاحِدٍ فَلِكُلِّ من أم أُخْتٌ أَوْ أَخٌ وَلَهُ
 

 أنّ ترتيلَ هذه القراءات مرتلة اخلرب أمٌر مقبول؛ لوجود آية معلومة تسـتند              يظهرو 
ايـة الشـيخ    إليها القراءة، وُتعرف فيها السورة، خالفاً لرواية اخلمس يف الرضعات ورو          

 .والشيخة، مع ما فيهما من اضطراب يف األلفاظ
 
 وقد يكون نسخ العشر باخلمس كان يف الُسّنة النبوّية ال يف القرآن، ولكـّن عائشـة                 -ج

 الرَّسُـولُ  آتَـاكُمُ  وَمَا :أضافته إىل القرآن؛ ملا يف القرآن من وجوب العمل بالُسّنة، لقوله تعاىل

 ).)3فَخُذُوهُ
 .أّنها مل تنقله نقل األخبار، بل نقلته نقل القرآن، ومل تثبته: هوُيرّد علي 

 
فيه إثبات للنسخ بعد    " فتويف رسول اهللا وُهّن فيما ُيقرأ من القرآن       : "نّ قولَ عائشة  أ :ثالثاً

ال يكون إالّ   يف القرآن    كما أنّ فيه إثباتاً للنسخ خبرب اآلحاد، والنسخ          -  -وفاة النيب   
 ).)4 رواية ابن ماجة تفيد سقوط شيء من القرآن بعد وفاته باملتواتر، كما أنّ

                                                 
 .٨٩آية : املائدة سورة - 1
 .٥/٥١٠، زاد املعادابن قيم اجلوزية، : وُينظر  .١٢آية :  سورة النساء- 2
 .٤٢٣ - ١٤/٤٢٢، احلاوي الكبرياملاوردي، : وُينظر  .٧آية :  سورة احلشر- 3
 .٦٩، تفسري آيات األحكامالسايس،  .٢/٣٧٩،  املقدماتابن رشد،: ُينظر - 4



١٥٩ م يف الفقه اإلسالميالرضاع احملرِّ

 :)1(ه من عّدة وجوهنوُيجاب ع
 
 نسخاً كان قد    -  -نّ هذا ليس نسخاً خبرب اآلحاد، بل هي روت بعد وفاة النيب             أ -أ

 .؛ أي ُيعمل به، أي باخلمس"فيما ُيقرأ: "حصل يف زمانه، وأّما قوهلا
 
 آحاٌد، وهي نفسها اليت ثبـت       – أي العشر    –بت هبا املنسوخ     كما أنّ الطريَق اليت ث     -ب

 فال جيوز أن جنعل خرب اآلحاد ُحجة يف إثبات املنسـوخ دون             – أي اخلمس    –هبا الناسخ   
 .الناسخ

 
 –   وخباصة ِمّمن مل يصله خرب النسخ يف آخر حياة النيب          – ولعلّ املراد أنّ البعض      -ج

 حىت يثبت حكمه، فلّما ثبت احلكم       -  -نيب  اة ال وف بعد   – أي اخلمس    –كان يقرأه   
؛ أي مل تؤكّد قرآنيتـه، بـل        "تويف وهو قرآن  : "وانتشر، ُتِركت تالوُته، كما أهنا مل تقل      

؛ أي أرادت أّنه تويف والبعض يقرأه يف        "فتويف رسول اهللا وهن فيما ُيقرأ من القرآن       : "قالت
 )2(.مجلة القرآن املنسوخ خطه

 
 :وُيرّد عليه
ـ            هذابأنّ     ه اجلواب أحسن وأبعد عن مثار الطّعن بالقرآن برواية آحادية، علماً بأّن

 )3(.خالف املتبادر من الرواية
  

                                                 
 .٤٢٤ – ١٤/٤٢٣، لكبرياحلاوي ااملاوردي، :  ُينظر- 1
 .١٤/٤٢٣، احلاوي الكبرياملاوردي،  .٢/٣٨٠، املقدماتابن رشد، : ُينظر - 2
 .٦٩، مقارنة املذاهب يف الفقهشلتوت والسايس،  .٤/٤٧٣، تفسري املناررضا، : ُينظر - 3



١٦٠ م يف الفقه اإلسالميالرضاع احملرِّ

 وأّنه مـن وضـع صـيارفة        )2(إىل أنّ هذا حديث منكر    )1(لذا، ذهب الطحاوي   
 ليكون من أخبار اآلحاد، وغاية ما ُيحمـل         -  -إىل النيب   )3(احلديث، فهي مل ترفعه   

 وهذا ما تؤّيده روايـة      – تالوةً وحكماً    –لك كان كذلك، مث ُنسخ كلُّ ذلك        عليه أنّ ذ  
ابن ماجة، أّما نسخ تالوة اخلمس وبقاء حكمها كما يّدعون، فيحتاج إىل دليـل ناسـخ          

 )4(.واهللا أعلم
 

وعليه، فإنّ ردَّ الرواية عن عائشة أَهونُ من قَبوهلا وعدم عمل مجهور العلماء هبـا،       
 )5(. باضطراهبا– كما قال البخاري –  فيها روايتها، فُيقالوإنْ مل ُتعتمد

 
 إذا كانت العلّة للتحرمي بالرضاع هي اجلزئية املتحقّقة خبمس رضـعات، فكيـف              :رابعاً

جيعلها الشارع عشراً، فخمساً؟، وهل َمْن رضع تسعاً وكانت ال حتّرم ألنّ التحرمي بالعشر              
 )6(.باخلمس أم أّنه معفيٌّ عنه؟فصاعداً سيقع عليه التحرمي عندما يصبح 

 :هنواجلواب ع
 )7(.لعلّ هذا من باب التدّرج يف التحرمي كما يف حترمي اخلمر 

                                                 
هــ،  ٢٢٩َد سنة قرية بصعيد مصر، ُوِل" ِطحية " هو أمحد بن حممد بن سالمة أبو جعفر الطحاوي، نسبة إىل - 1

وقيل غري ذلك، كان يقرأ على خاله املزين الشافعي، مث انتقل من عنده ليتفقه يف مذهب أيب حنيفة، فغدا إمامـاً يف                      
، انتهت إليه   "املختصر"و" مشكل اآلثار "و" معاين اآلثار "و" أحكام القرآن : "الفقه واألحاديث واألخبار، من تصانيفه    

، الفوائد البهية يف    اللكنوي، أبو احلسنات حممد عبد احلي     : ُينظر .هـ٣٢١ رياسة احلنفية مبصر، ومات سنة
 . بريوت–، دار املعرفة ٣٤ – ٣١، تراجم احلنفية

هو احلديث الذي ينفرد به الرجل وال ُيعرف متنه من غري روايته، ال من الوجـه الـذي رواه   :( احلديث املنكر- 2
 .٥٢، قدمة ابن الصالح يف علوم احلديثمابن الصالح، : ُينظر ).منه،وال من وجه آخر

 -  -ما أخرب به الصحايبُّ عن فعل الـنيب  : (أو).  خاصة-  -ما أُضيف إىل النيب : ( احلديث املرفوع- 3
 .١٨٤ – ١/١٨٣، تدريب الراويالسيوطي، : ُينظر  ).أو قوله

ــاين،   .١/٣٢١،  املعتصر من املختصرابن موسى،:  ُينظر- 4 ــدائع الصــ الكاس .        ٤/١١، نائعب
 .٦٩، مقارنة املذاهب يف الفقهشلتوت والسايس،   .٥/٢٤٦٧، املفهم شرح صحيح مسلمالقرطيب، 

 .٤/٤٧٤، تفسري املناررضا،   .١٤/٤٧، عمدة القاريالعيين، : ُينظر - 5
 .٤/٤٧٤، تفسري املناررضا، : ُينظر - 6
 .٤/٤٧٤املصدر نفسه، :  ُينظر- 7



١٦١ م يف الفقه اإلسالميالرضاع احملرِّ

بأنّ هناك فرقاً بني حترمي اخلمر وحترمي نكاح الرضاع؛ ألنّ للخمر تأثرياً            : وُيرّد عليه  
 )1(.على أعصاب شارهبا، فيصعب تركها فجأة

 
 الرضاع، فمن السهل على صاحب العقل السوّي        أّما نكاح البنت أو األخت من      

 .جتّنبه؛ إذ إنّ تأثريه ال يتمكّن إالّ من نفوس املنحرفني الذين شذوا عن نداء الفطرة والّدين
ذلك، فالقول بثبوت التحرمي مبجّرد اإلرضاع هو األْوىل باالعتبار؛ ألّنـه ال            على  و 

 .لعلّة املذكورةتظهر ِحكمة من هذا النسخ، كما أّنها ال تتفق مع ا
 

 – كمـا سـيأيت      –نّ حديث سهلة إّنما هو يف رضاع الكبري، ورضاع الكبري           أ: خامساً
 )2(.، فال ُيتعلّق به، وَيسقط حكم التحديد املذكور عند البعضمنسوخ

 :هنواجلواب ع
، ونسخ أحد   )رضاع الكبري، وعدد الرضعات احملرِّمة    : (نّ احلديث حيوي حكمني   أ 

 نِّسَـآئِكُمْ  مِـن  الْفَاحِشَـةَ  يَـأْتِنيَ  وَالالَّتِي :م نسخ اآلخركما يف قوله تعاىلاحلكمني ال يستلز
 يَتَوَفَّـاهُنَّ  حَتَّـىَ  الْبُيُـوتِ  فِـي  فَأَمْسِـكُوهُنَّ  شَـهِدُواْ  فَـإِن  مِّـنكُمْ  أَرْبَعـةً  عَلَـيْهِنَّ  فَاسْتَشْـهِدُواْ 

 الزنا بإمساكهن يف    عقوبةيف الزنا، و  عدد البّينة   : (، فاشتملت اآلية على حكمني    ))3الْمَـوْتُ 
 )4(.، ومل يوجب ذلك سقوط عدد البينةالعقوبة ه هذت، مث ُنسخ)البيوت إىل املوت

 :ويرّد عليه من وجهني
 لو حصل التسليم بالعدد، فليس من املعقول أنْ ُترضع املرأةُ الرجلَ مخـس رضـعات                -أ

عه، فلعلّ املراد أّنها مخس مّصـات ال        فُتشبعه؛ ألهنا يستحيل أن جتد يف ثديها قدر ما ُيشب         
 )5(.رضعات، حيث ُتحلب يف إناء ليشرهبا دون أن يباشر عورهتا بشفتيه

                                                 
 .٤/٤٧٤، ري املنارتفسرضا، :  ُينظر- 1
 .٤/١١، بدائع الصنائعالكاساين،  .٢/١٢٥، أحكام القرآناجلصاص، : ُينظر - 2
 .١٥آية :  سورة النساء- 3
 .١٤/٤٢٤، احلاوي الكبرياملاوردي، : ُينظر - 4
 .٧٠ – ٦٩، مقارنة املذاهب يف الفقهشلتوت والسايس، : ُينظر - 5



١٦٢ م يف الفقه اإلسالميالرضاع احملرِّ

ما (: نّ حديث سهلة إّنما هو واقعة حال ال يقاس عليها؛ ألنّ القاعدة الشرعية تقول             أ -ب
مـاً  ، فقضّية سامل أعطاها الشارع حك     )1()ثبت على خالف القياس، فغريه عليه ال يقاس       

استثنائياً على خالف مقتضى القواعد العامة السارية، لوجود اعتبارات تشريعية خاصـة            
 )2(.هبا

 واقعـة حـال خاصـة       – كما ذكرُت سابقاً     –وألنّ العدد ال مفهوم له؛ ألّنه        
 )3(.باملذكور، وليس فيه ما يدل على احلصر، فال ينفي التحرمي مبا دون اخلمس

 
 .)4(؟)األخذ بأقل ما قيل(: افعي بقاعدتهملاذا مل يأخذ الش: سادساً

 :هنواجلواب ع
نّ الشافعي يأخذ باألقل إذا كان جزءاً من األكثر؛ ومل جيد دليالً غـريه، ولكـّن               أ 

يف احلديث الذي َنسخت فيه اخلمُس العشَر، فأخذ هبا حـىت ال             - هنا   - الدليل موجود 
 .تكون منسوخة

                                                 
 .٢/١٠٠٥، املدخل الفقهي الزرقا، -1
هب األستاذ الزرقا إىل أنّ ما ثبت على خالف القياس ال جيوز أن يقاس عليه غريه يف النقطة اليت خالف فيهـا               ذ -2

 .القياس،أّما من الوجه الذي ال خيالفه فيه، فال مانع أن يقاس عليه
فاألصل أنّ التحرمي يثبت مبجّرد الرضعة، ويف حادثة سامل كانت خبمس، وذلك خيالف األصل، فال نقيس                

 .٢/١٠٠٦، املدخل الفقهيالزرقا، : ُينظر . رضاع أحد على رضاع سامل
 .٤/٤٧٢، تفسري املناررضا، : ُينظر - 3
 .١٢، الرضاع وبنوك اللنباحلفناوي، : ُينظر - 4

أن : أصل من األصول املختلف فيها عند األصوليني، قال به اإلمام الشافعي، وهـو            : واألخذ بأقل ما قيل    
 مقّدر باالجتهاد على أقاويل، فيؤخذ باألقل عند إعواز احلكم إذا مل يدلّ على الزيـادة دليـل؛           خيتلف املختلفون يف  

وذلك ألّنه القدر املتفق عليه، كاالختالف يف ِدَية الكتايب، فبعضهم يقول بأهنا ثلث دية املسلم، وعند املالكية نصف                  
ثلث؛ لكوهنا القدر املتفق عليه، ولعدم وجود دليل علـى          دية املسلم، وعند احلنفية مثل ديته، واختار الشافعي أهنا ال         

، هناية السول يف شرح منهاج الوصول إىل        اإلسنوي، مجال الدين عبد الرحيم بن احلسن      : ُينظر  .األكثر
م، دار ابن   ١٩٩٩ -هـ  ١/١٤٢٠: ، ط ٩٤٢ – ٢/٩٤١شعبان حممد إمساعيل،    : ، حتقيق علم األصول للبيضاوي  

اخلزاعي، حممود مشس الدين أمري،       .٤/٣٣٦، البحر احمليط الزركشي،  . بريوت–حزم 
 . بريوت–م، دار الكتب العلمية ٢٠٠٢ -هـ ١/١٤٢٢: ، ط٦١، ضوابط البلوغ عند الفقهاء



١٦٣ م يف الفقه اإلسالميالرضاع احملرِّ

ث عدم اعتداد مجهور أهل العلم به؛ لكثرة األقوال         بأّنه قد مضى يف هذا احلدي     : ويرد عليه 
 .فيه
 

 :الرأي املختار
 من القول بـأنّ     مالراجح ما ذهب إليه مجهور الفقهاء من احلنفية واملالكية وغريه          

 .قليل الرضاع وكثريه سواء يف ثبوت التحرمي
 

 عن  –  رمحه اهللا  –، يقول ابن تيمية     )1(فتحرمي الّرضاع يثبت مبجّرد فعل اإلرضاع      
 )2().إنّ حترمي النكاح يثبت مبجّرد الّرضاعة: (التحرمي بالّرضاع

 
 :)3(وهذا هو الصحيح ملا يلي 
 .لقّوة أدلّتهم، وسالمتها ِمّما اعُتِرض به عليها .١
وألّنه من باب التحرمي يف األبضاع واحلوطة على الفروج؛ إذ إنّ األحاديث القائلة              .٢

عتني، وللثالث واألربع يف حديث اخلمس، بينمـا        بالعدد إّنما هي مبيحة للرضعة والرض     
 .القول بأنّ القليل ُيحرِّم، فإّنه يقضي على املبيح احتياطاً

وألنّ األخبار عند املخالفني قد اختلفت يف العدد، كما أنّ عائشة قد اختلف عليها     .٣
 .ما ُيعترب من ذلك 

يل األصوليني  وألنّ حديث عائشة يف اخلمس ال تنهض به حّجة على األصّح من قو             .٤
 .كما مّر

 .وألنّ الّرضاع معىن طارئ يستلزم تأبيد التحرمي، فال ُيشترط فيه العدد؛ كاملّين .٥

                                                 
 .، دار الفكر٥/٩٢، عارضة األحوذي بشرح صحيح الترمذيابن العريب، أبو بكر حممد بن عبد اهللا، : ُينظر -1
 .٣٢/١٣٦، ابن تيميةجمموع فتاوى  ابن تيمية، -2
فتح ابن حجر،     .١/٣٧٤، أحكام القرآنابن العريب،  .٤/١١،بدائع الصنائعالكاساين، :  ُينظر-3

 .٤/٤٧٤،  تفسري املناررضا، .١٤/٤٧، عمدة القاريالعيين،   .١٠/١٨٤، الباري



١٦٤ م يف الفقه اإلسالميالرضاع احملرِّ

وألّنه يتوافق مع حديث املصة واملصتني، وخباصة الذي يعجز الصغري عن مصه أْو              .٦
ال يدخل يف جوفه، فالرضيع إذا مّص اللّنب من الثّدي وحصل يف جوفه، فهـذه رضـعة،              

 .مواهللا أعل
 

 .وعليه، فقد وجب الرجوع إىل أقلّ ما ينطلق عليه اسم الرضاع 
 

 
 

 :موقف القانون
أخذ قانون األحوال الشخصية األردين مبا ذهب إليه احلنفية وَمْن وافقهم ِمـْن أنّ               

 ): ٢٦(قليل الرضاع وكثريه سواء يف ثبوت التحرمي، جاء يف املادة 
من النسب إالّ ما استثين ِمّما هو مبّين يف         حيرم على التأبيد من الرضاع ما حيرم        ( 

، وألّنه جيب الرجوع إىل الراجح من مذهب أيب حنيفة فيمـا ال  )مذهب اإلمام أيب حنيفة 
 )1().١٨٣(نص فيه، كما جاء يف املادة 

                                                 
 .١/١١٣، شرح قانون األحوال الشخصية السرطاوي، - 1



١٦٥ م يف الفقه اإلسالميالرضاع احملرِّ

 املطلب الثاين
 .ضابط اعتبار عدد الرضعات

ة ويصل إىل األصل يف اللنب حىت يثبت به التحرمي أن ينفصل عن ثدي املرِضع 
 .جوف الرضيع، فيحصل به اإلنبات للصغري، وهذا أمٌر ال خالف فيه

وبالرغم من رجحان املذهب القائل بالتحرمي بقليل الرضاع وكثريه، إالّ أنّ  
 .للمذهب القائل بالعدد يف التحرمي اعتباراً عند الشافعية واحلنبلية خاصة

بلية ُتشترط عند االنفصال عن ثدي      هل اخلمس اليت يقول هبا الشافعية واحلن      : ولكن 
املرِضعة حىت يقع هبا التحرمي؟ أم أّنها مشروطة بالوصول إىل جوف الرضيع؟ أم يف كـال                

 .احلالتني؟
 

 :مذهب الشافعية
 :)1(هناك حاالت يتباين حكمها تبعاً لالختالف يف االنفصال والوصول 
ة أوقات، فكُلُّ هذا رضعةٌ؛     لو ُحِلَب لُنب املرأة دفعةً واحدة، وسقته للطفل يف مخس          .١

 .باعتبار االنفصال عن الثدي مجلة واحدة
ولو ُحِلَب لبُنها يف مخسة أوقات، مث سقته للطفل دفعةً واحدة، حيصـل بـذلك                .٢

 .للرضيع رضعةٌ واحدة؛ باعتبار وصول اللنب إىل اجلوف دفعة واحدة
، ُحِسـَب   أّما لو ُحِلَب منها يف مخسة أوقات، وأُسقي للطفل يف مخس دفعـات             .٣

 .للرضيع مخس رضعات
 .وإذا ُحِلَب لبُنها مرة واحدة، وشربه املولود مرة واحدة، فهذه رضعة واحدة .٤

 بوجود العدد من اجلهتني؛ جهة االنفصال       – عند الشافعية    –وبذلك تكون العربة     
 .املتحقق بفعل املرِضعة، وجهة الوصول إىل احمللّ

                                                 
1
رات اخلمس على صفة واحدة، فلو ارتضع يف بعضها، وأُوجر يف بعضها، وأسِعط  ال يشترط وصول اللّنب يف امل- 

ــاوردي،   .٣٨٥-٣/٣٨٤، إخالص الناوياملقرئ، : ُينظر  .حىت َتّم العدد، ثبت التحرمي املـ
ــدان،  .٤٥٢ – ٧/٤٥١، روضة الطالبنيالنووي،  .٤٣٩-١٤/٤٣٨، احلاوي الكبري  زيــ

  .٦/٢٥٦، املفصل
 



١٦٦ م يف الفقه اإلسالميالرضاع احملرِّ

رأة يف مخس مرات متفرقات، كما يشـترط        مبعىن أّنه ُيشترط انفصال اللنب من امل       
 .حصول اللنب يف املعدة يف مخس مرات متفرقات أيضاً

 
 :)1(مذهب احلنبلية

إن املرأة إذا ُحِلب منها مقدار من اللنب دفعة واحدة، مث ُسِقي للطفـل يف مخـس                  -
مرات، فهو مخس رضعات، شريطة حتقّق معىن الرضعة يف كل مرة؛ ألّنه لو أكل من طعام                

 .حد مخس دفعات متفّرقات، لكان قد أكل مخس أكالتوا
أّما لو ُحِلَب اللُنب منها يف مخس دفعات متفّرقات، مث ُسقي للصيب دفعة واحـدة،                -

لكان رضعة واحدة؛ كما لو ُجِمَع الطعام يف مخس مرات، مث أكله دفعة واحـدة، فهـي                 
 .أكلة واحدة

 إّنمـا هـو     – عند احلنبلية    –رمي  وعليه، فإنّ االعتبار يف العدد الذي يثبت به التح        
 .باعتبار شرب الصغري ووصول جوفه ِبَغضِّ النظر عن العدد يف االنفصال

 
 :وِمّما سبق، أخلص إىل ما يلي  

نّ اللّنب إذا انفصل دفعة واحدة، وشربه الرضيع دفعة واحدة، فذلك رضعة، كما             أ .١
س رضـعات، وهـذا     أّنه إذا انفصل يف مخس دفعات، وشربه الرضيع يف مخس، فهو مخ           

 .باتفاق الفقهاء
 إّنما هو يف االتفاق علـى       – الشافعي واحلنبلي    –االعتبار املشترك ما بني املذهبني       .٢

اشتراط شرب الرضيع ِللّنب يف مخس مرات متفّرقات، حيث تقع احلرمة بتحققهـا عنـد               
 .مياحلنبلية، يف حني اشترط الشافعية أن ينفصل اللنب يف مخس دفعات حىت يقع التحر

فالشافعية يعتربون فعلي املرِضعة والرضيع يف العدد، بينما احلنبلية يعتربون جانـب             
 .الرضيع

 
 

                                                 
1
 .٦/٢٥٦، املفصلزيدان،   .٩/٢٠٤،  الشرح الكبري،املقدسي: ُينظر - 



١٦٧ م يف الفقه اإلسالميالرضاع احملرِّ

 املبحث الرابع
 وصول اللّنب إىل الرضيع بغري الرضاع بالفم

 املطلب األول
 .د فيهماَدواشتراط الَع،)1(جوروط والُوُعالسَّ

 
 

 .والوجوراختالف الفقهاء يف ثبوت التحرمي بالسعوط : أّوالً
 

 :اختلف الفقهاء يف ثبوت حترمي الرضاع بالسعوط والوجور على مذهبني 
 

 . وهو املذهب القائل بثبوت التحرمي هبما كما يثبت بالرضاع:لاملذهب األّو
، وأصح الروايتني   )4(، والشافعية )3(، واملالكية )2(احلنفية: وبه قال مجهور الفقهاء من     

 .)5(عند احلنبلية
 

 . وهو املذهب القائل بعدم ثبوت التحرمي بالسعوط والوجور:يناملذهب الثا
 .)7(وبعض احلنبلية)6(وإليه ذهب الظاهرية 

                                                 
1
 .أنْ ُيصبَّ اللُّنب يف أنف الصغري، ِمن إناء أو غريه، فيدخل حلقه:  السعوط- 

 .صبُّ اللّنب يف حلق الصيب، ِمْن غري الثدي، ِمْن إناء أو حنوه:      والوجور
 .٩/٢٠٣، الشرح الكبري، املقدسي  .١٤٠، بةلَبة الطَّلِْطالنسفي، : ُينظر

2
 .٢/١٨٦، تبيني احلقائقالزيلعي، : ُينظر - 

3
 .٥/٥٣٥، مواهب اجلليلاحلطاب الرعيين،  .٢/٢٨، بداية اجملتهدابن رشد، : ُينظر - 

4
 .٥/٤٩، األمالشافعي، : ُينظر - 

5
.        ٥١٥، الــروض املربــع البــهويت،   .٣٤/٥٥ ،جمموع فتاوى ابن تيميةابن تيمية، : ُينظر - 

 .٩/٣٣٦، اإلنصافوي، املردا
6
 .١٠/٧، احمللىابن حزم، : ُينظر  . وهبذا املذهب قال الليث بن سعد- 

7
ــرداوي،  .٩/٢٠٣، الشرح الكبري، املقدسي: ُينظر . وهو قول أليب بكر يف الرواية الثانية-  املـ

  .٩/٣٣٦، اإلنصاف



١٦٨ م يف الفقه اإلسالميالرضاع احملرِّ

 :)1(اخلالفسبب 
 قد راعوا وصول – معهمِ من الظاهرية وَمْن –نّ القائلني بعدم ثبوت التحرمي هبما أ 

 . عليه اسم الرضاعاللنب من اجلهة املعتادة عن طريق الفم بامتصاص الثدي، وهو ما ينطلق
أّما مجهور الفقهاء القائلني بثبوت التحرمي هبما، فقد راعوا وصول اللنب إىل اجلوف              

 .كيفما وصل؛ أي أّنهم الحظوا املعىن املتحقق من الرضاع
 

 :أدلة اجلمهور على التحرمي بالسعوط والوجور
 النبوّية استدل مجهور الفقهاء على ثبوت التحرمي بالسعوط والوجور بالُسّنة 
 :واملعقول

 
 :الُسّنة النبوية: أوالً
انظرن إخـوتكن،   ":  قال رسول اهللا  :  قالت – رضي اهللا عنها     –عن عائشة    .١

 )2(."فإّنما الّرضاعة من اجملاعة
 
ال حيرم من الرضاعة إالّ ما      ": قال  :  قالت – رضي اهللا عنها     –وعن أم سلمة     .٢

 )3(".فتق األمعاء يف الثدي، وكان قبل الفطام
 :وجه االستدالل ّمما سبق

أنّ التغذي بلنب املرضعة الذي يسّد اجلوعة ويفتق األمعاء حمرِّم سواء أكان بشرب  
 )4(.أم بسعوط أو وجور؛ ألّنه كالرضاع يف حصول اإلنبات

                                                 
1
 .٣/١٥٣٠، سبل السالمالصنعاين،  .٢/٢٨،  بداية اجملتهدابن رشد،:  ُينظر- 

2
 . من الرسالة١٣٩ص:  خترجيهُينظر أخرجه مسلم، - 

3
ما جاء أنّ الرضاعة ال ُتحرِّم إالّ يف الصغر : الرضاع، باب: ، كتاب٢/٣٨٢، سنن الترمذي أخرجه الترمذي، - 

 .هذا حديث حسن صحيح: قال أبو عيسى  .١١٥٥: دون احلولني، رقم احلديث
4
 .٣/١٥٣٠، سبل السالمالصنعاين، : ُينظر - 



١٦٩ م يف الفقه اإلسالميالرضاع احملرِّ

 :املعقول: ثانياً
إنّ معاين اإلنبات والتغذية وبناء اجلسد وسد اجلوعة هـي املـؤثرة يف التحـرمي                .١

ذه املعاين حتصل بالسعوط والوجور أيضاً، فوجب تسـاويهما مـع           بالرضاع، وه 
 )1(.الرضاع يف التحرمي

؛ ألنّ  )2(كما أنّ األنف سبيلٌ لفطر الصائم، فكان سبيالً للتحرمي، كالرضاع بالفم           .٢
 .األنف والفم طريقان توصالن إىل اجلوف، فيتحقق من خالهلما معىن الرضاع

 : بالسعوط والوجورأدلة الفريق الثاين على عدم التحرمي
استدل الظاهرية وغريهم على عدم وقوع التحرمي بالسعوط والوجـور بـالقرآن             

 .الكرمي، والُسّنة النبوية
 :القرآن الكرمي: أّوالً

وَأُمَّهَاتُكُمُ الالَّتِي أَرْضَـعْنَكُمْ وَأَخَـوَاتُكُم مِّـنَ      :يف سياق التحرمي- سبحانه وتعاىل-قال اهللا 
 .))3الرَّضَاعَة
 :الُسّنة النبوّية: ثانياً

 .)4("حيرم من الرضاعة ما حيرم من النسب": قال  
 :وجه االستدالل من اآلية واحلديث

أّنه مل ُيحّرم اُهللا ورسولُه نكاحاً إالّ باإلرضاع والرضاعة والرضاع دون غريها، وال              
أخـذ الرضـيع    يكون اإلرضاع إالّ بوضع الثدي يف فم الرضيع، وال تكون رضاعة إالّ ب            

 )5(.للثدي بفمه، وغري ذلك ليس من الرضاعة يف شيء

                                                 
1
ــدان،   .٩/٢٠٣، الشرح الكبري، املقدسي .٢/١٨٦، تبيني احلقائقالزيلعي، : ُينظر -  زيــ

 .٦/٢٥٤، املفصل
2
 .٢٥،  الرضاع وبنوك اللنباحلفناوي، .٩/٢٠٣، الشرح الكبري، املقدسي: ُينظر - 

 .٢٣آية :  سورة النساء- 3
4
 . من الرسالة١٣٨ص:  خترجيهُينظر أخرجه مسلم، - 

5
ــدان،   .٩/٢٠٣، الشرح الكبري، املقدسي  .١٠/٧، احمللىابن حزم، : رُينظ -  زيــ

 .٦/٢٥٤، املفصل



١٧٠ م يف الفقه اإلسالميالرضاع احملرِّ

 .فال يكون الشرب من إناء أو األكل أو الوجور أو السعوط من الرضاع احملرِّم 
وأّما صفة الرضاع احملّرم، فإّنما هو ما امتصه الراضع من          (: )1( احمللّى  كتاب جاء يف  

مرأة، فشربه ِمن إناء، أو ُحِلَب يف فيه، فبلعـه          ثدي املرضعة بفيه فقط، فأّما َمْن ُسقي لَنب ا        
، أو يف أذنه، أو ُحِقن بـه، فكـلُّ   أو ُصّب يف فمه أو يف أنفهأو أُطعمه خببز أو يف طََعام،      

 .)ذلك ال ُيحّرم شيئاً، ولو كان ذلك غذاءه
 

فيكون الصبُّ يف الفم؛ أي الوجور، والصبُّ يف األنـف؛ أي السـعوط، غـَري                
 .ُمحرَِّمْين

 
 ما دامـت    ، لكون الوسيلة تتحقق هبا التغذية أم ال       – عند الظاهرية    –وال اعتبار    

 .خارجة عن مفهوم الرضاع احلقيقي لديهم
 

 :القول الراجح
بأنّ التحرمي يقـع     –بعد العرض ألدلة كال الفريقني، فإّنه يظهر أنّ قول اجلمهور            

 :لي هو اَألْوىل باالعتبار، وذلك ملا ي–بالسعوط والوجور 
توافقه مع روح النص الشامل ملعىن الرضاع الواسع الذي يتحقـق بـه اإلنبـات                .١

 .والتغذية
 
قيـاس   على أساس العمل بظاهر النصوص، ورفض      قول أهل الظاهر مبين      وألنّ   .٢

 )2(القيـاس  (: ابن حزم  السعوط والوجور على الرضاع يف التحرمي، وذلك ظاهر يف قول         
 )3(.)كله باطل

 
                                                 

1
 .١٠/٧،  احمللى ابن حزم،- 

2
، اإلحكاماآلمدي،  : ُينظر  ).االستواء بني الفرع واألصل يف العلّة املستنبطة من حكم األصل: ( هو- 
٣/١٣٠. 
3
 .١٠/٧، احمللى ابن حزم، - 



١٧١ م يف الفقه اإلسالميالرضاع احملرِّ

 .لعدد يف السعوط والوجوراشتراط ا: ثانياً
مرَّ فيما سبق أن الشافعية واحلنبلية هم الذين يشترطون العدد إلثبـات التحـرمي               

بالرضاع، وملّا كان مفهوم الرضاع عاّماً وشامالً عندهم وعند غريهم؛ حبيـث يشـمل              
االرتضاع من الثدي مباشرة، كما يشمل الشرب من إناء، والسعوط والوجور، وغريها،            

 يف غـريه مـن الوسـائل        – أيضـاً    –دد املشروط يف امتصاص الثدي مشروطٌ       فهل الع 
 .املذكورة؟

 
أّنه حيرم من ذلك كالذي حيرم بالرضاع من الثدي، فال ُيشترط وصول            : واجلواب 

اللنب يف املرات اخلمس على هيئة واحدة؛ فلو ارتضع يف بعضـها، وأوجـر يف بعضـها،                 
التحرمي؛ وذلك ألن السعوط والوجور كالرضـاع       وأُسعط يف بعضها حىت متّ العدد، ثبت        

 - أيضاً - فيكون كالرضاع    من الثدي يف أصل التحرمي، لوصوله اجلوف وحصول التغذية،        
 )1(.يف اشتراط العدد

 
وكذلك احلال لو أُسِعط مخس مرات، أو أُوجر مخساً، فإّنها تقوم مقام االرتضاع،              

 .فتأخذ حكمه
 

                                                 
1
ــدان،  .٩/٢٠٤، الشرح الكبري، املقدسي  .٧/٤٥١، وضة الطالبنيرالنووي، : ُينظر -        زي

 .٦/٢٥٥، املفصل



١٧٢ م يف الفقه اإلسالميالرضاع احملرِّ

 املطلب الثاين
 .وما يقوم مقامهانب بالل )1(احلقنة

 
 :اختلف العلماء يف ثبوت التحرمي باحلقنة على ثالثة مذاهب 

 
 . اللّنبقنةرمة حب ال تثبت احل:املذهب األول

، )3(، والشافعية يف األظهر   )2(احلنفية يف ظاهر الرواية   : وقال هبذا مجهور الفقهاء من     
 .)5(، والظاهرية)4(واحلنبلية يف املذهب

 
 

 . اللّنب تثبت احلرمة حبقنة:املذهب الثاين
 .)8(، وبعض احلنبلية)7(، والشافعية يف قول)6(حممد من احلنفية: وإليه ذهب 

                                                 
1
العـيين،  : ُينظر  .مريض من أسفلهللاحملقنة، وُيعطى : دواء ُيجعل يف خريطة ِمن أََدم، ُيقال هلا:  احلقنة- 

 .٤/٣٦٠، البناية
 الرضاع وبنـوك    احلفناوي،: ُينظر  . دواءما يدخل يف القُبل أو الدُّبر ِمْن: وعّرفها احلفناوي بأهنا 

 .٢٤، اللنب
وهناك طرق أخرى إليصال اللنب إىل الرضيع؛ كصّبه يف العني أو اُألذن أو الرأس أو ِمـْن أي جهـة يف                      

 .اجلسم؛ بغرض التداوي أو التغذية أو غريمها
اجلسم، فال يقتصر على احلقن     وإنّ مفهوم احلقنة يف الوقت احلاضر يشملُ دخول سائٍل ِمن منافذ ِعّدة يف               

 .عن طريق السبيلني كما كان شائعاً يف املاضي
2
 .٤/٣٦٠،  البنايةالعيين، .٢/١٨٦، تبيني احلقائقالزيلعي، : ُينظر - 

3
 .٤/٩٨، كرت الراغبنياحمللي، : ُينظر - 

4
 .٩/٣٣٨، اإلنصافاملرداوي، : ُينظر - 

5
 .١٠/٨، احمللىابن حزم، : ُينظر - 

6
 .٢/١٨٦، تبيني احلقائقالزيلعي،  :ُينظر - 

7
 .٥/٤٩،  األمالشافعي،: ُينظر - 

8
 .٩/٢٠٧، الشرح الكبري، املقدسي: ُينظر  . حيث قال به ابن حامد وابن أيب موسى- 



١٧٣ م يف الفقه اإلسالميالرضاع احملرِّ

 . وهو الذي فّرق بني كون احلقنة غذاًء أم للتداوي:املذهب الثالث
 .فإذا كانت احلقنة لتغذية الطفل، فإّنها ُتحرِّم .  أ
 .اصل عن طريقهاوإذا كانت للتداوي والعالج، فال ُيحرِّم اللنب الو . ب

 .)1(وإىل هذا التفريق ذهب املالكية
 

 :)2(سبب اخلالف
باستقراء أقوال الفقهاء يف املسألة، ُيالحظ أنّ مجهور الفقهاء مل يقولوا بتحرمي اللنب              

الواصل إىل الرضيع عن طريق احلقنة؛ لعدم حتقّق التغذية واإلنبات فيها، باإلضـافة إىل أنّ               
اللنب بامتصاص الثدي مباشرة مع وصول اللنب عن طريق احللق          الظاهرية يعتربون وصول    

 .حسبف
 

بينما القائلون بالتحرمي باللنب الواصل عن طريق احلقنة، يّدعون أنّ سبب التحـرمي              
 .هو وصول اجلوف، دون مراعاة للتغذية أو عدمها

 
 للتغذية،  أّما املالكية، فقد وقفوا مع مجهور الفقهاء يف حالة كون احلقنة للتداوي ال             

 .فقالوا بعدم التحرمي هبا
 

واختلفوا إذا ما أمكن وصول اللنب إىل اجلوف حىت يكون لـه غـذاًء، وقـالوا                 
إذا ُحِقن بلٍنب، فوصل إىل جوفه حىت يكون له          (:)3(التاج واإلكليل كتاب  بتحرميه، جاء يف    

 .)ّنها ُتحرِّم، وإالّ فال ُتحرِّمغذاًء، فإ

                                                 
1
ــدان، .٥/٥٣٥، التاج واإلكليل ملختصر خليلاملّواق، أبو عبد اهللا حممد بن يوسف، : ُينظر -   زيــ

 .٦/٢٥٥، املفصل
2
ــنعاين،  .١٠/٧،  احمللىابن حزم، .٢/٢٩،  بداية اجملتهدابن رشد،:  ُينظر-  ــالم الص ــبل الس ، س
٣/١٥٣٠. 
3
 .٥/٥٣٥، التاج واإلكليل املّواق، - 



١٧٤ م يف الفقه اإلسالميالرضاع احملرِّ

 : بلنب احلقنةاألدلة على عدم التحرمي
 على عدم ثبوت التحرمي باللنب الواصل عن – عدا الظاهرية –استدل مجهور الفقهاء    : أّوالً

 : ، وذلكطريق احلقنة باملعقول
 

ألنّ الرضاع إّنما ُيحّرم ألجل التغذية الواصـلة مـن أعلـى إىل             . ١ 
 .اجلوف؛ حيث يغتذي الطفل من املعدة اليت هي موضع الغذاء

عن طريق القُبل أو الدُّبر، فإّنه ال يصل إىل اجلوف الـذي حيـوي              بينما الواصل   
ر أو  كَاملعدة، ولو فُِرَض أّنه جوف،فإّنه ال أثر للواصل إىل اجلوف الذي ال ُيغذّي؛كالـذَّ             

 )1(.املثانة أو غريمها
 
وألنّ احلقنة يف الدُّبر خاصة، إّنما ُتستخدم إلسهال ما انعقد يف . ٢ 

 عقلٌ إمكانية رجوعها إىل املعدة ومسامهتها يف بناء األمعاء، وال َيتصّور
 )2(.اجلسم

 
استدل الظاهرية على عدم ثبوت التحرمي باحلقنة مبا استدلوا به على عدم التحرمي و: ثانياً

؛ ألن هذا ليس برضاع، فالرضاع )3(بالسعوط والوجور من القرآن الكرمي والُسّنة النبوية
، ولذلك فال يثبت للحقنة ن ثدي املرضعة بفمه فحسباص الرضيع ماحملرِّم يكون بامتص

 .حكم الرضاع
 

 . إّنما هي للتداوي ال للتغذية، فال ُتحرِّم– عند مجهور الفقهاء –وعليه، فاحلقنة  

                                                 
1
.        ٩/٣٣٩،  اإلنصـاف املرداوي،   .٥/٤٩، األمالشافعي،  .٢/١٨٦، تبيني احلقائقالزيلعي، : ُينظر - 

 .٦/٢٥٥، ، املفصلزيدان
2
، كتاب الرضاع املاوردي، أبو احلسن علي بن حممد بن حبيب،          .٤/٩٨، كرت الراغبنياحمللي، : ُينظر - 

 . بريوت–م، دار ابن حزم ١٩٩٦ -هـ ١/١٤١٦: ، ط١١٩عامر سعيد الزيباري، : دراسة وحتقيق وتعليق
3
 .١٠/٧،  احمللىابن حزم،:  ُينظر- 



١٧٥ م يف الفقه اإلسالميالرضاع احملرِّ

 دليل التحرمي باحلقنة
على  - حممد من احلنفية وبعض الشافعية وبعض احلنبلية - استدل الفريق الثاين 

 :بالقياسوقوع التحرمي باحلقنة 
فكما أنّ الصوم يفسد باحلقنة، فيحصل هبا إفطار الصائم، فكذلك يتعلق باحلقنة حترمي 

 )1(.النكاح، كالرضاع متاماً، وذلك لوصوهلا إىل اجلوف
 

وملّا كان حترمي السعوط والوجور حاصالً؛ لوصوهلما إىل جوف وهو الرأس،  
 )2(. اجلوففكذلك الواصل من الدُّبر ُمحرٌِّم؛ ألّنه واصلٌ إىل

 
 

 بأنّ قياَسهم قياٌس مع الفارق؛ إذ هناك فرٌق بني فطر :)3(وُيعترض على الفريق الثاين
الصائم وحترمي النكاح بالرضاع؛ ألنّ الفطر يتعلّق بالوصول إىل اجلوف دون اعتبار إلنشاز 
 العظم أو إنبات اللحم فيكون املفسد يف الصوم هو وصول ما فيه إصالح البدن عن طريق
احلقنة، بينما ُيحرِّم الرضاع ملا يتحقّق فيه ِمن معىن النشوء والتغذية، وهذا ال يتحقق يف 

 . ال ُتحرِّمومن مث صّح وصوهلا إىل اجلوف، فال حتصل هبا التغذية، فلواحلقنة؛ 
 
 

 :وأّما بالنسبة ملا ذهب إليه املالكية
كان غذاًء، يقع به التحرمي، فقوهلم بأنّ اللّنب إذا أمكن وصوله باحلقنة إىل اجلوف و 

ُيعترض عليه بعدم إمكانية وصوله إىل اجلوف؛ لعدم املنفذ من الدُّبر إىل اجلوف، ولو 
 .املعدة إىل أمكن وصوله فعالً، فال تقع التغذية به؛ لعدم وصوله

                                                 
1
، الشرح الكبري ،  املقدسي .٥/٤٩، األمالشافعي،   .٢/١٨٦، تبيني احلقائقالزيلعي، :  ُينظر- 
٩/٢٠٧. 
2
 .١١٩، كتاب الرضاعاملاوردي، :  ُينظر- 

3
، الشرح الكبري ،  املقدسي .٤/٣٦١، البنايةالعيين،   .٢/١٨٦، تبيني احلقائقالزيلعي، :  ُينظر- 
٩/٢٠٧. 



١٧٦ م يف الفقه اإلسالميالرضاع احملرِّ

أّما مع اتساع مفهوم احلقنة يف هذا العصر وتعّدد أمسائها، فقد تكون احلقنة  
 )1(.غذاًء

 
 :ل الراجحالقو

  
 :، لآليت اللّنبهو قول اجلمهور بأّنه ال حترمي حبقنة

 .ألنّ احلقنة إلسهال ما انعقد يف األمعاء؛ أي للتداوي .١
 . وعدم حصول التغذية هبا– املعدة –لتعذّر وصوهلا إىل موضع الغذاء  .٢
 
 

، أو  يف اإلحليل أو الرأس أو العني أو البطن اللّنب، فإنّ إقطارقوبناًء على ما سب 
، )2(إالّ إنْ وصل يقيناً إىل اجلوف من منفذ مفتوح، وحصلت به التغذيةال حيرِّم، الكحل 
 .واهللا أعلم

                                                 
1
 فيها، وحصلت التغذية،  حيث ُتستخدم إبرة الكيلو للتغذية مبا حتويه ِمن مواد مغذّية، فلو أمكن استخدام اللنب- 

 .فقد يتوافق هذا مع مذهب املالكية، فيقع التحرمي
2
القليويب، شهاب الدين أمحد بن أمحـد بـن سـالمة،           .٢/١٨٦، تبيني احلقائقالزيلعي، :  ُينظر- 

.        ٣٤/٥٥،  جمموع فتـاوى ابـن تيميـة      ابن تيمية،     .٤/٩٨، حاشية القليويب على كرت الراغبني
 .١٠/٨،  احمللىابن حزم، .٩/٣٣٩، إلنصافاوي، ااملرد



١٧٧ م يف الفقه اإلسالميالرضاع احملرِّ

 امساملبحث اخل
 ).الرقة والسيالن(وصول اللنب إىل اجلوف على غري هيئته اخلَلقية 

 إنّ اللّنب الذي أجراه اهللا بطبيعته السائلة يف ثدي املرضعة هو األصل يف التحرمي، 
 وجتعله هيئتهولكن لو ُجِعلَ اللَُّنب جبناً أو رائباً أو غري ذلك من الصور اليت ُتخرجه عن 

 .؟ أم المنعقداً، فهل يقع به التحرمي
اختلف الفقهاء يف وقوع التحرمي بتناول الصغري للُجنب أو ما يقوم مقامه يف ِسّن  

 :الّرضاع على مذهبني اثنني
 

 .لقائل بوقوع التحرمي باللّنب الذي ُجِعلَ جبناً وهو املذهب ا:املذهب األّول
، واحلنبلية يف صحيح )2(، واملالكية)1(الشافعية: وبه قال مجهور الفقهاء من 
 .)3(املذهب

 
 . وهو القائل بعدم وقوع التحرمي بتناول الصغري للجنب:املذهب الثاين

 .)5(، والظاهرية)4(احلنفية: وبه قال 
 :لتحرمي باجلنبأدلّة اجلمهور على وقوع ا

 :استدل مجهور الفقهاء على وقوع التحرمي باجلنب بالُسنة النبوية واملعقول 
 :الُسّنة النبوّية: أّوالً

فإّنما الّرضاعة من "... :  قال-- أنّ النيب – رضي اهللا عنها –روت عائشة  
 )6(."اجملاعة

                                                 
1
 .٧/٤٤٨، روضة الطالبنيالنووي،   .٥/٤٩، األمالشافعي، : ُينظر - 

2
، حاشية الشيخ علي العدوي على خمتصر سـيدي خليـل  العدوي، علي بن أمحد الصعيدي املالكي، : ُينظر - 
 .، دار الفكر٤/١٧٧
3
 .٩/٢٠٥، الشرح الكبري، قدسيامل .٩/٣٣٨،  اإلنصافاملرداوي،: ُينظر - 

4
 .٤/١٣، بدائع الصنائعالكاساين، : ُينظر - 

5
 .١٠/٧، احمللىابن حزم، : ُينظر - 

6
 . من الرسالة١٣٩ص:  خترجيهُينظر أخرجه مسلم، - 



١٧٨ م يف الفقه اإلسالميالرضاع احملرِّ

 :وجه االستدالل
 اجلوعة باللّنب، فال شّك أنّ جامد اللّنب أّنه ملّا كانت العربة بالرضاعة احملرِّمة سدَّ 

أقوى يف سّد اجلوعة وأَْوىل بالتحرمي، ألّنه يصل إليه من احللق وحيصل به ما حيصل باللنب 
 )1(.املائع من إنبات اللحم وإنشاز العظم

 
 :املعقول: ثانياً

 ال يوجب تغيري حكمه، فكذلك انعقاد – كما لو محض –نّ تغيري صفة اللّنب إ 
 )2(. ال مينع من بقاء حترميه– كما لو ثخن أو صار جبناً –جزائه أ

 
 :أدلة الفريق الثاين على عدم وقوع التحرمي باجلنب

: استدل احلنفية والظاهرية على عدم وقوع التحرمي بتناول الصغري للجنب باملعقول 
كتفي به إذ ال يقع اسم الرضاع على اجلنب، وال ُينبت اللحم وال ُينشز العظم، وال ي

 )3(.الصغري يف االغتذاء
 

كما أّنه ال يثبت به حترمي عند الظاهرية؛ لعدم وصول اللنب فيه عن طريق مص  
 )4(.الثدي بالفم، فيكون هذا إطعاماً ال رضاعاً

 
 :مناقشة دليل الفريق الثاين

 من االستدالل إّنما يصّح – احلنفية والظاهرية –إنّ ما ذهب إليه الفريق الثاين  
 عندهم، ومع ذلك فإنّ التغذية حتصل ى قول الظاهرية؛ لعدم دخوله يف مسّمى الّرضاععل

 .به، فال اعتبار حلصرهم
                                                 

1
ــي .١٣١، كتاب الرضاعاملاوردي،   .٧/٤٤٨، روضة الطالبنيالنووي، : ُينظر -  ، املقدسـ

 .٩/٢٠٥، الشرح الكبري
2
 .١٣١، كتاب الرضاعاملاوردي،   .٧/٤٤٨، روضة الطالبنيالنووي، : ُينظر - 

3
 .٤/١٣، بدائع الصنائعالكاساين، : ُينظر - 

4
 .١٠/٧، احمللىابن حزم، : ُينظر - 



١٧٩ م يف الفقه اإلسالميالرضاع احملرِّ

أّما ما استدل به احلنفية، فيتناقض مع املبادئ والفرعيات املتعّددة يف مذهبهم؛  
 أوسع ِمّما قيل هنا، كما أنّ العربة يف التحرمي – عندهم –حيث إنّ مفهوم الرضاع 

حقق حبصول التغذية ولو بالقليل، وال جرم أنّ قليل اجلنب ُينبت كما ُينبت قليل اللنب، تت
 .إنْ مل يكن أكثر منه، واهللا أعلم

 
 

 :القول الراجح
يترّجح للباحث أنّ اللّنب لو ُجِعلَ ُجبناً أو ما يقوم مقامه، تثبت به احلرمة على ما  

ل به ما حيصل بلبنها من التغذية واإلنبات وسّد قاله اجلمهور؛ ألنّ أصلَه لُنب املرأة، وحيص
 .، وعليه فالرضيع جزء من أمه وبعض منها أّياً كان طريق حصول لبنها يف جوفهاجملاعة

 



١٨٠ م يف الفقه اإلسالميالرضاع احملرِّ

 ادساملبحث الس
 .اختالط لنب املرِضعة بغريه

 :الختالط لنب املرضعة بغريه حالتان رئيستان 
حبيث يكون ما اختلط به من نفس أن خيتلط لنب املرضعة بلنب مرضعة أخرى أو أكثر،  . أ

 .جنسه
 
أن خيتلط لنب املرضعة بغري جنسه، سواء أكان اجلنس اآلخر سائالً أم جامداً يف  . ب

 .تركيبه
 
 

 :)1(اختالط لنب املرضعة جبنسه من لنب املرضعات: أّوالً
 أنْ ُيحلَب اللُّنب من امرأتني أو أكثر، يف إناء أو غريه، ثُم ُيعطى للصغري، :وصورته 
 )2(.فيشربه
وقد اختلف الفقهاء يف ثبوت التحرمي بتناول اللنب املمزوج ِمن ِعّدة مرِضعات، هل  

 .يقوم مقام الرضاع ِمن مرِضعة واحدة أم ال؟
 

 :)3(وباالستقراء تبّين أنّ هلم يف هذه املسألة مذهبني

                                                 
 أساس ينبين عليه احلديثُ عن بنوك اللنب اليت سُتعرض يف الفصل األخري من هـذه الرسـالة،                  املوضوع إنّ هذا    -1

ــن ٢٥٩ ص: ُينظــر ل بينهما؛ لكون بنوك اللنب موضوعاً حديثاً حيتاج إفراده  إىل فصل خاص، حيث متّ الفص  م
 .الرسالة

 .٩/٢٠٦، الشرح الكبري، املقدسي:  ُينظر-2
 إنّ للظاهرية مذهباً آخَر ُيمكن استنباطه من تعريفهم ملفهوم الرضاع احملرِّم؛ إذ حصروا الرضاع احملرِّم فيما امتصه             -3

فيه من ثدي املرضعة، ومل يذكروا شيئاً عن حلب اللنب من املرأة يف إناء واختالطه بغريه من لنب املرِضعات،                   الرضيع ب 
 .أو من غري جنس اللنب من املائعات واجلوامد األخرى، فيكون شرُب اللنب املختلط غَري ُمحرِّم

املرضعة لدٍم ظاهر من فم الرضيع ال تؤثر يف         وأّما ما ذكره الظاهرية عن االختالط، فهو إشارة بسيطة إىل خمالطة لنب             
      احلصري،  .١٢-١٠/٧، احمللىابن حزم، : ُينظر  .التحرمي باللنب ما دام قد وصل بالرضاع املعهود

 .٢٩٧، النكاح والقضايا املتعلقة به



١٨١ م يف الفقه اإلسالميالرضاع احملرِّ

غَلََب بعُضه  أم ن وهو القائل بثبوت التحرمي من اجلميع، سواء تساوى لبنه:املذهب األّول
 .األلبانَ األخرى

، )1(وحممد وزفر من احلنفية أبو حنيفة يف رواية،:وبه قال مجهور الفقهاء 
 .)4(، واحلنبلية)3(، والشافعية)2(واملالكية

 
 . وهو القائل بتعلّق التحرمي باللّنب الغالب لغريه من األلبان اُألخرى:املذهب الثاين

 .)5( وأبو يوسف- انية يف رواية ث- أبو حنيفة: وبه قال 
 

 :دليل أصحاب املذهب األول
استدل مجهور الفقهاء على وقوع التحرمي من مجيع املرِضعات الاليت اختلط لُنب  

 :كل واحدة منهن باآلخر باملعقول
ألنّ اجلنس ال يغلب جنسه، فال يكون مستهلَكاً فيه، فلم يكن شيٌء منهما  وذلك  

 اللنب يف اجلميع، فإنّ التحرمي يتعلق بكل واحٍد استقالالً، تابعاً لآلخر، ومع احتاد مقصود
 )6(.وال يكون واحٌد أحقَّ باحلكم من اآلخر

 
فاحلنفية واملالكية ال ينتفي القليل عندهم إذا كان خملوطاً بغريه من اللنب، فيتعلق  
 . باجلميع؛ ألنّ مقصود الكل حتقيق التغذية– عندهم –التحرمي 

                                                 
 .٤/٣٥٨،  البنايةالعيين،: ُينظر -1
، دار  ٤/١٧٧،  اخلرشي على خمتصر سـيدي خليـل      علي،  اخلرشي، أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا بن          : ُينظر -2

 .الفكر
 .١٢٩، كتاب الرضاعاملاوردي، : ُينظر -3
 .٩/٢٠٦، الشرح الكبري، املقدسي: ُينظر -4
 .٤/٣٥٧، البنايةالعيين، : ُينظر -5

6
جواهر اإلكليل شـرح  اآليب، صاحل عبد السميع اآليب األزهري،     .٤/٣٥٨، البنايةالعيين، :  ُينظر- 
حممد عبد العزيز اخلالدي،    : ، ضبط وتصحيح  تصر العالمة الشيخ خليل يف مذهب اإلمام مالك إمام دار الترتيل          خم
 . بريوت–م، دار الكتب العلمية ١٩٩٧ -هـ ١/١٤١٨: ، ط١/٥٦٦



١٨٢ م يف الفقه اإلسالميالرضاع احملرِّ

حلنبلية يشترطون وصول اللنب إىل جوف الصغري يف مخس مرات، إضافة بينما الشافعية وا
إىل اشتراط الشافعية النفصاله من كل امرأة يف مخس مرات، فلو انفصل من امرأة يف 
مخس واختلط بلنب أخرى انفصل يف أقل من مخس، وشربه الرضيع يف مخس، فإنّ األمومة 

 )1(.تثبت لُألوىل دون الثانية
 بّد من مراعاة ضابط الرضعة وعدد الرضعات وِسّن الرضاع؛ أي أن مبعىن أّنه ال 

 .تتحقق شروط الرضاع احملرم عند كل مذهب
 

 :دليل أصحاب املذهب الثاين
استدل أبو حنيفة يف الرواية الثانية، وأبو يوسف من احلنفية على وقوع التحرمي يف  

 : باملعقول،اللنب الغالب دون املغلوب عند االختالط
ك ألنّ كل اللنب املختلط من املرضعات قد صار شيئاً واحداً، فيكون القليل وذل 

 )2(.تابعاً للكثري، وُيعطى احلكم للغالب، ويلحق املغلوب باملعدوم، فال ُيحرِّم
 

 :مناقشة دليل القائلني بوقوع التحرمي باللنب الغالب دون املغلوب
احداً، فلماذا ال يأخذ القليلُ ما دام اللنب املختلط من املرضعات قد صار شيئاً و .١

سيما وأنّ قليل الرضاع وكثريه سواء يف ثبوت التحرمي ال ، ؟املغلوُب حكَم الكثِري الغالِب
 )3(.عند احلنفية

حيث إنّ أبا يوسف قد جعل القليل تابعاً للكثري، مث ذهب إىل إعطاء التحرمي  
 .للكثري أو الغالب دون القليل أو املغلوب

بني لنب امرأتني أو أكثر، ملعرفة الغالب من املغلوب، أمٌر متعذّر؛ حلصول إنّ التمييَز  .٢
التقارب يف اللون والطعم والرائحة، فمعرفة الغالب من املغلوب تصّح لو كان االختالط 

 )4(.بني لنب امرأة مع جنس آخر؛ كاملاء والعسل
                                                 

1
 .٣٣، ، الرضاع وبنوك اللنباحلفناوي:  ُينظر- 

2
 .٤/٣٥٨،  البنايةالعيين،:  ُينظر- 
 .٣١، رضاع وبنوك اللنبالاحلفناوي، :  ُينظر-3
 .٣٢، ، الرضاع وبنوك اللنباحلفناوي:  ُينظر-4



١٨٣ م يف الفقه اإلسالميالرضاع احملرِّ

دار املأخوذ من وحىت لو أمكن حتديد الغالب من املغلوب قبل االختالط مبعرفة املق 
 .كل امرأة، أو أمكن ذلك بعد االختالط بالطرق العلمية، فإنّ التحرمي حاصل من اجلميع

 
 

 :القول الراجح
يترّجح للباحث مذهُب اجلمهور القائل بوقوع التحرمي من مجيع املرضعات الاليت  

 :، ملا يلي)1(اختلط لبنهن
 .)2(ألّنه أقوى دليالً، كما أّنه أحوط .١
 
 .  بوقوع التحرمي بالقليلق مع القول الراجحألنه يتف .٢
 

                                                 
 كثرت  - ال خيفى أنّ الشافعية واحلنبلية يشترطون أن يبلغ عدد الرضعات احملرمات من كل امرأة مخس رضعات                  -1

 .٥٨، أحاديث الرضاعاملرصفي، : ُينظر  . حىت يقع التحرمي يف زمن الرضاعة-أو قلّت 
 .٤/٣٥٨، البنايةعيين، ال:  ُينظر-2



١٨٤ م يف الفقه اإلسالميالرضاع احملرِّ

 :اختالط لنب املرضعة بغري جنسه: ثانياً
إنّ لنب املرأة إنْ ُخِلط بغري جنسه، فإّما أن يكون مائعاً؛ كاملاء والدواء ولنب الشاة  

 . كالطعام وغريه؛وغري ذلك، أو يكون جامداً
 

 :)1(اختالط لنب املرضعة بطعام: أ 
 :املرِضع بطعاٍم، فإّما أنْ يكون اللّنب مغلوباً أو غالباً للطعاملو اختلط لنب  

 
؛ ألنّ الطعام املذاهب األربعةهو الطعام، فال تثبت احلرمة باتفاق )2(إذا كان الغالُب -١

 )3(.إذا غلَب اللَنب، سلب قوته وأزال معناه، فال تتحقق به التغذية
 
 :)4( على اجتاهنييف وقوع التحرمي بهفقهاء الوإذا كان الغالُب هو اللنب، فقد اختلف  -٢
 

 . وهو القائل بوقوع التحرمي باللنب الغالب للطعام:االجتاه األول
 .مجهور الفقهاءوبه قال 

 
 . وهو القائل بعدم وقوع التحرمي باللنب الغالب للطعام:االجتاه الثاين

 . وإليه ذهب اإلمام أبو حنيفة 

                                                 
-٤/٣٥٥،   البنايـة  العيين،: ُينظر  . وصورة ذلك أن خيتلط اللنب خببز أو ُيعجن بالدقيق أو غري ذلك-1

٣٥٦. 
 .طعم أو لون أو ريح: أي أن تظهر إحدى صفاته ِمْن:  الغالب-2

هنايـة  الرملـي،   : نظرُي  .طعم أو لون أو ريح، ِحّساً أو تقديراً: فيعين زوال صفاته ِمْن: وأّما املغلوب
 .٧/١٦٤، احملتاج

.      ٥/٤٩،  األمالشافعي،   .١/٥٦٦، جواهر اإلكليلاآليب،  .٤/١٣، بدائع الصنائعالكاساين، : ُينظر -3
 .٥٥، أحاديث الرضاعاملرصفي،   .٥/٥٨٩، شرح الزركشيالزركشي، 

.      ٥/٤٩،  األمشافعي،  ال .١/٥٦٦، جواهر اإلكليلاآليب،   .٤/٣٥٥، البنايةالعيين، :  ُينظر-4
 .٥/٥٨٩، شرح الزركشيالزركشي، 



١٨٥ م يف الفقه اإلسالميالرضاع احملرِّ

 :دليل أصحاب االجتاه األول
 على التحرمي باللنب الغالب للطعام بأنّ العربة للغالب؛ كما ور الفقهاءمجهاستدل  

 وبقي على حاله، يقع به التحرمي، ويلحق املغلوب – واللّنب غالب –إذا اختلط اللنب مبائع 
 )1(. بالعدم– أي املائع –

 
 :دليل أصحاب االجتاه الثاين

 للطعام قائالً بأنّ الطعام استدل أبو حنيفة على عدم وقوع التحرمي باللنب الغالب 
وإنْ كان أقل من اللنب، فإنه يسلب قوة اللنب، حبيث يصري اللُنب تابعاً للطعام، فيكون 
مغلوَب املعىن وإنْ كانت صورته غالبة؛ فال اعتبار بتقاطر اللنب من الطعام؛ إذ ال تقع 

 )2(.الكفاية به يف تغذية الصيب، فيكون التغذي بالطعام، ألّنه أصل
 
 :تهامناقشوجيه األدلة وت

، فاجلواب  من زوال معىن اللنب عندما يغلبه الطعامألئمةإنّ ما استدل به ا .١
فقد يصل القليل منه إىل اجلوف وحتصل به التغذية، لذا فالقول عنه أّنه ال يزول بالكلية، 

 .باحلرمة أحوط
طعام،  للغالبباللّنب ال من وقوع التحرمي مجهور الفقهاء ما استدل به وأّما .٢

، خالفاً أليب حنيفة الذي اعترب  بالذات عند احلنفيةالتحرمي بالرضاع مطلقاًمتوافق مع فهو 
 املتََّخذاللنب الغالب للطعام مغلوباً يف احلقيقة وال يكفي يف التغذية، نظراً لتبعيته للطعام 

م أليب حنيفة نب بعيد، وحىت لو ُسلِّوميكن أن ُيردَّ على ذلك بأنّ سلب الطعام للّللتغذية، 
 مع مقتضى مذهبه القائل بوقوع التحرمي مبجرد يتعارضبأنّ اللنب مغلوب يف احلقيقة، فهذا 

الرضاع، فكان اَألْوىل وقوع التحرمي به؛ فالقليل ُينبت وُيغذي بقدره، فكيف إذا كان 
 !غالباً لغريه؟

                                                 
.        ٧/١٦٤،  هناية احملتـاج  الرملي،   .١/٥٦٦، جواهر اإلكليلاآليب،  .٤/٣٥٦، البنايةالعيين، : ُينظر -1

 .٩/٢٠٦، الشرح الكبري، املقدسي
ــفي  .٤/١٣، بدائع الصنائعالكاساين،  .٤/٣٥٦، البنايةالعيين، : ُينظر -2 ــث ، املرص أحادي

 .٢٩٥، النكاح والقضايا املتعلقة بهاحلصري،   .٥٥، الرضاع



١٨٦ م يف الفقه اإلسالميالرضاع احملرِّ

 :القول الراجح
، ألنّ ما الغالب للطعام بالتحرمي باللنب جلمهور القاضييترجح للباحث قول ا 

 . استدلوا به أظهر وأحوط
 

 :اختالط لنب املرِضعة مبائع: ب 
وكذلك ال خيلو اختالط لنب املرضعة مبائع ِمن أن يكون اللنب غالباً أو مغلوباً،  

 :فتحته حالتان
 
 :للمائع)1(إنْ كان اللُنب غالباً  -١

 )2(.فيقع التحرمي باللّنب باتفاق املذاهب األربعة
 
 :)3(ل التحرميدلي

إنّ اعتبار الغالب، : استدل الفقهاء على وقوع التحرمي باللنب الغالب للمائع بقوهلم 
 .وإحلاق املغلوب باملعدوم أصل يف الشرع، فيجب اعتباره ما أمكن ذلك

 
املقصود  إّنما – كالعسل والدواء وغريمها – املخلوطة ملائعاتكما أنّ هذه ا 

بسهولة، وبذلك فهي ال تؤثر يف صفة اللنب وكونه ه  طريق عنخبلطها باللّنب إيصاهلا
 .مغذّياً؛ فيحصل بتناوله اإلنبات واإلنشاز

                                                 
1
.         ال فرق عند املالكية بني أنْ يتساوى اللُنب مع ما ُخِلط به أو َيغلبه؛ فإذا تساويا أو غَلب لُنب املرأة، وقع التحرمي- 

، جواهر اإلكليل آليب،  ا .٤/١٧٧، حاشية الشيخ علي العدوي على خمتصر سيدي خليلالعدوي، : ُينظر
١/٥٦٦. 
2
، هناية احملتـاج  الرملي،    .١/٥٦٦، جواهر اإلكليلاآليب،  .٤/٣٥٤، البنايةالعيين، :  ُينظر- 
 .٩/٢٠٦، الشرح الكبري، املقدسي  .٧/١٦٤
3
، هناية احملتـاج  الرملي،    .١/٥٦٦، جواهر اإلكليلاآليب،  .٤/٣٥٤، البنايةالعيين، :  ُينظر- 
 .٦/٢٥٨،  املفصلزيدان،  .٩/٢٠٦، الشرح الكبري، ياملقدس  .٧/١٦٤



١٨٧ م يف الفقه اإلسالميالرضاع احملرِّ

 :إنْ كان اللُنب مغلوباً يف املائع  -٢
بأنْ يغلب عليه املائع بزوال أحد أوصافه، فقد سلك الفقهاء يف هذه احلالة  

 -:اجتاهات ثالثة
 

 . حترمي ال يثبت باللنب املغلوب يف اخلليط:األول
 .)3(، واحلنبلية)2(، واملالكية)1(احلنفية: وهو قول مجهور الفقهاء من 

 
 )4(. يثبت باللنب املغلوب حترمي، ولو كان مستهلَكاً:الثاين

 . من املالكية)7(ابن حبيب و)6( ومطرف)5(ابن املاجشونوهو قول  
 

 . يثبت التحرمي بشرب كل اخلليط دون بعضه:الثالث
  )8(.ةوهو قول الشافعي 

 

                                                 
1
 .٤/٣٥٥،  البنايةالعيين،: ُينظر - 

2
 .٤/١٧٧، حاشية العدوي على خمتصر خليلالعدوي، : ُينظر - 

3
 .٩/٢٠٦، ، الشرح الكبرياملقدسي: ُينظر - 

4
 .٢/٢٩، بداية اجملتهدابن رشد، : ُينظر - 

5
اجشون القرشي الفقيه، مفيت املدينة، تفقَّه على أبيه ومالك وغريمها، وعليـه   هو أبو مروان بن عبد العزيز بن امل- 

 .٥٦، شجرة النور الزكيةخملوف، : ُينظر  .هـ٢١٢تفقَّه ابن حبيب وسحنون، تويف سنة 
6
 هو أبو مصعب مطرف بن عبد اهللا بن مطرف بن سليمان بن يسار اهلاليل، فقيه، روى عن مالك وعليه تفقَّه، - 

شـجرة النـور    خملـوف،   : ُينظر .هـ٢٢٠كانوا يقدمونه على أصحاب مالك، تويف سنة : ن حنبلقال اب
 .٥٧، الزكية

7
 هو أبو مروان عبد امللك بن حبيب، الفقيه األديب، إمام يف احلديث والفقه واللغة والنحو، انتهت إليه رئاسـة  - 

:       ُينظـر       .هـ٢٣٨السنن، وغريها، تويف سنة     يف الفقه و  " الواضحة"األندلس، ومسع ابَن املاجشون ومطرفاً، له       
 .٧٥ – ٧٤، شجرة النور الزكيةخملوف، 

8
 .٧/١٦٤، هناية احملتاجالرملي، : ُينظر - 



١٨٨ م يف الفقه اإلسالميالرضاع احملرِّ

 :دليل أصحاب االجتاه األول
استدل مجهور الفقهاء على عدم ثبوت التحرمي بشرب اللنب املغلوب يف اخلليط  

بكونه مستهلَكاً على ذلك املالكية استدل و، )1(بكونه ال تتحقق به التغذية لزوال معناه
 )2(.مغلوباً يلحق بالعدم، فال ُيحرِّم سواء حصلت التغذية به أم ال

 
 :ل أصحاب االجتاه الثايندلي

استدل بعض املالكية على ثبوت التحرمي باللنب املغلوب بأنّ اختالطه بغريه ال ُيبطل  
 أّياً كان مقداره؛ لثبوت حكمه، فهو مبرتلة ما لو كان منفرداً، حيث تقع به التغذية

 )3(.التحرمي مبطلق الرضاع عندهم
 

 :دليل أصحاب االجتاه الثالث
ة على وقوع التحرمي باللنب املغلوب إذا شرب الرضيع كُلَّ اخلليط؛ استدل الشافعي 

 . إىل اجلوف مع حصول التغذي املقصود– مخس رضعات – لتحقق وصول املقدار احملرِّم
األظهر يف املذهب أنه ُيحرِّم، والقول الثاين هو عدم : ويف شرب البعض قوالن 
 .التحرمي
نتفاء حتقق وصول اللنب منه إىل اجلوف واألصح أنّ شرب البعض ال حيرِّم؛ ال 

 )4(.، وهذا على اعتبار الرضاع احملرِّم مخس رضعاتباملقدار املطلوب
 

 :مناقشة األدلة
إنّ ما استدل به احلنفية من زوال معىن التغذية يف اللنب املغلوب ليس على إطالقه؛  .١

فاته حىت أصبح كاملعدوم فالقليل يغذي بقدره، إالّ إذا متّ استهالكه كامالً؛ بزوال مجيع ص
 .ال طعم له، فال يقع به التحرمي على ما ذكر املالكية

                                                 
1
 .٩/٢٠٦، الشرح الكبري، املقدسي  .٤/٣٥٥،  البنايةالعيين،: ُينظر - 

2
 .٤/١٧٧، حاشية العدوي على خمتصر خليلالعدوي، : ُينظر - 

3
 .٢٨، الرضاع وبنوك اللنبفناوي، احل .٢/٢٩، بداية اجملتهدشد، ابن ر: ُينظر - 

4
 .٧/١٦٤،  هناية احملتاجالرملي،: ُينظر - 



١٨٩ م يف الفقه اإلسالميالرضاع احملرِّ

إنّ ما ذكره بعض املالكية ِمن وجود التغذية يف اللنب املغلوب صحيح يتناسب مع  .٢
 .مذهب املالكية القائل بالتحرمي بقليل الرضاع

 حتقق مقدار مخس وأّما ما ذكره الشافعية بالنسبة للتحرمي باللنب املغلوب، فيصّح إذا .٣
 .رضعات سواء شرب اخلليط كله أم بعضه، ووصل إىل جوفه يقيناً

 
 :القول الراجح

على ما قاله فقهاء املذاهب به إذا كان اللُنب غالباً للمائع، وقع التحرمي ) أ 
 .األربعة

وإذا كان اللُنب مغلوباً، فال تثبت احلرمة به على قول مجهور الفقهاء إذا ) ب  
 .اً مستهلَكاً زالت أوصافهكان معدوم

أّما إذا كان مغلوباً بزوال بعض الصفات، حبيث تقع به التغذية، فقد وقع به  
 . كما ذكر بعض املالكية، واهللا أعلم– وإنْ قل –التحرمي 



١٩٠ م يف الفقه اإلسالميالرضاع احملرِّ

 سابعاملبحث ال
 وقت الرضاع
 املطلب األّول
 .مِسّن الرضاع احملرِّ

  
 :مة النكاح قوالن رئيسانللفقهاء يف سن الرضاع الذي تترتب عليه حر 

 
 . حيرم من الرضاع ما كان يف ِسّن الصغر دون الكرب:القول األّول

، ومجهـور   )1(وقد ذهب إىل هذا القول أكثر أهل العلم من الصحابة والتـابعني            
 )2(.احلنفية واملالكية والشافعية واحلنبلية: الفقهاء من

صحابة والتابعني والفقهاء وذهب اجلمهور من ال  (: سبل السالم كتاب  قال صاحب    
 )3(.)إىل أّنه ال حيرم من الرضاع إالّ ما كان يف الصغر، وإّنما اختلفوا يف حتديد الصغر

 .فيكون الرضاع احملرم حمصوراً يف فترة الصغر اليت اختلف الفقهاء يف تقدير حّد هلا 
 

 .م الرضاع سواء أكان يف الصغر أم يف الكربحرُِّي: القول الثاين
 )4(.ا قالت عائشة رضي اهللا عنها، وهو مذهب الظاهريةوهبذ 
رأيت أن أعرض ألدلة القول الثاين      فقد  كان ِلِرضاع الكبري مبحث خاص به،       وملّا   
 )5 (.مع مناقشتها يف املبحث األخري من هذا الفصل ُيحرِّم  رضاع الكبريبأنَّالقائلة 

                                                 
 .٤٧٥ – ٤/٤٧٤، تفسري املناررضا،   .٥/٩٧، عارضة األحوذيابن العريب، : ُينظر -1
 لشافعي،      ا .٢/٢١٣، أسهل املداركالكشناوي،   .٢/١٨٢، تبيني احلقائقالزيلعي، :  ُينظر-2
 .٥١٥، الروض املربعالبهويت، .          ٥/٤٨، األم

 .٣/١٥٣٢، سبل السالم الصنعاين، -3
ــر . وهو قول الليث بن سعد وعطاء أيضاً، وهذا يعين أنه مل يقل به إالّ َعدٌد قليلٌ من الفقهاء-4 ــن : ُينظ اب

 .٢٠ – ١٠/١٧، احمللىحزم، 
 . من الرسالة٢٠٦ ص: ُينظر -5



١٩١ م يف الفقه اإلسالميالرضاع احملرِّ

 :أدلة أصحاب القول األّول
 :ى وقوع التحرمي بالرضاع يف ِسّن الصغر بالُسّنة النبويةاستدل أكثر أهل العلم عل 

 إخوتكنانظرن  ":  قال - - أنّ رسول اهللا     – رضي اهللا عنها     –فقد روت عائشة    . ١
 )1(".من الرضاعة، فإّنما الّرضاعة من اجملاعة

 :وجه االستدالل
اعـة، وهـذا ال   أّنه ال رضاعة معتربة إالّ املغنية عن اجملاعة، واملطِعمة يف ِسـّن اجمل            

يصدق إالّ على َمْن ُيشبعه اللّنب ويكون غذاءه يف ِسّن الصغر دون ِسّن الكرب، ويؤكِّد ذلك                
 )2(."إّنما": وروُد احلديث بصيغة احلصر يف قوله

كما أنّ يف بداية احلديث دعوةً إىل التحقق من صحة الرضاعة وكوهنـا يف ِسـّن                 
 .الصغر
ال حيرم من الرَّضاعة إالّ ما فتق األمعـاء         ": هللا  قال رسول ا   :وعن أم سلمة قالت   . ٢

 )3(".يف الثدي، وكان قبل الِفطام
 :وجه االستدالل

أنّ الّرضاع ال يقع به التحرمي إالّ إذا كان رضاع صغري، َتتَّسع أمعاُؤه الضّيقةُ باللِّنب                
ع مـن   الذي هو ِمْن ألطف األغذية، ليتحقق إنبات اللحم وإنشاز العظم يف زمن الرضـا             

الثدي؛ أْي ِسّن الصغر، وأّما بعد هذه املّدة، فال يتحقق به إنبات وال تغذية؛ ألنّ جـوع                 
 )4(.الكبري ال يندفع بالرضاع

 يف وضع   – القائلون بالتحرمي يف ِسّن الصغر       –إذا تبّين هذا، فقد اختلف الفقهاء        
 .حّد لوقت الرضاع، الذي يتأتى به الفصلُ بني الصغري والكبري

                                                 
 . من الرسالة١٣٩ص: لم، ُينظر خترجيه أخرجه مس- 1
ــنعاين،  .٥/٢٤٧٥، املفهم شرح صحيح مسلمالقرطيب، :  ُينظر- 2 ــالمالص ــبل الس .        ٣/١٥٣٢، س

 .٢/١٤٥٥، نيل األوطارالشوكاين، 
 . من الرسالة١٦٨ص:  أخرجه الترمذي، وهو حديث حسن صحيح،  ُينظر خترجيه واحلكم عليه- 3
.        ٥/٥١٥، زاد املعــادابــن القــيم،    .٥/٩٧، عارضة األحوذي، ابن العريب:  ُينظر- 4

 .٣١،  أحاديث الرضاعاملرصفي،   .٢٧٥، النكاح والقضايا املتعلقة بهاحلصري، 



١٩٢ م يف الفقه اإلسالميالرضاع احملرِّ

 طلب الثاينامل
 مدة الرضاع احملرِّم

اتفق الفقهاء على وقوع التحرمي بالرضاع يف احلولني، واختلفوا فيما زاد عليهما،             
 :بني قوله تعـاىل    - حيث ال توجد     - وسبب االختالف راجع إىل الظن بوقوع معارضة        

َّحَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْالَدَهُن.. )1( ، وقوله:" إّنما الّرضاعة من اجملاعة ." 
فقوله تعاىل يوهم أنّ ما زاد على احلولني ليس رضاعاً حمرِّماً، بينما احلديثُ النبوّي               

يقتضي عموُمه وقوَع التحرمي بالرضاع ما دام الطفل يتغذّى به، ولـو زاد ذلـك علـى                 
 )2(.احلولني
 :)3(ئيسة يف مّدة الرضاع احملرِّموبعد البحث، تبّين أنّ للفقهاء ثالثة اجتاهات ر 

 
 . مّدة الّرضاع احملرِّم حوالن كامالن:االجتاه األّول

وهذا قول أكثر أهل العلم، وهو مذهب الصـاحبني أيب يوسـف وحممـد مـن          
 .)7(، واحلنبلية)6(، والشافعية)5(، واملالكية)4(احلنفية

 
 . مّدة الّرضاع احملرِّم حوالن ونصف:االجتاه الثاين

 .، حيث اعترب بعد احلولني زيادة ستة أشهر)8(ذا مذهب أيب حنيفةوه 

                                                 
 .٢٣٣آية : سورة البقرة - 1
 .٢/٢٨، بداية اجملتهدابن رشد، : ُينظر - 2
نيل الشوكاين،    .٤/٨، ئع الصنائعبداالكاساين، : ُينظر  . هناك أقوال أخرى ال دليل عليها- 3

 .٢/١٤٥٤، األوطار
 .٢/١٨٢، تبيني احلقائقالزيلعي، : ُينظر - 4

 استحسن مالُك الزيادة اليسرية على العامني، وذهب فقهاء املالكية إىل زيادة شهر أو شهرين أو ثالثـة بعـد   - 5
 .٢/٢٨، تهدبداية اجملابن رشد، : ُينظر  .احلولني؛ حىت يتعّود فيها غذاًء آخر

 .٧/٤٥٠، روضة الطالبنيالنووي، : ُينظر - 6
 .٩/٣٣٣، اإلنصافاملرداوي، : ُينظر - 7
 .٤/٩، بدائع الصنائعالكاساين، : ُينظر - 8



١٩٣ م يف الفقه اإلسالميالرضاع احملرِّ

 . سنني مّدة الّرضاع احملرِّم ثالث:االجتاه الثالث
 .، الذي اعترب بعد احلولني زيادة سنة كاملة)1(وهبذا قال زفر من احلنفية 

 
 :أدلة أصحاب االجتاه األّول

وُر الفقهاء على وقوع التحرمي استدل أكثُر أهل العلم من الصحابة والتابعني، ومجه 
 :بالرضاع يف احلولني بالقرآن الكرمي، والُسّنة النبوّية

 
 :القرآن الكرمي: أّوالً
 )3(. كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَِ)2(حَوْلَيْن  وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْالَدَهُنَّ: قال تعاىل. ١

 :وجه االستدالل
 جعل متام الرضاعة حولني كـاملني، فـال حكـم للرضـاعة             –  –اهللا  أنّ   
 )4(.بعدمها

حيثُ جعل اُهللا حترَمي الرضاع إىل غاية، وهي انتهاء احلولني، فبعدمها يكون احلكم              
 .مغايراً، فال يقع التحرمي

 
وأّما التقييد للحولني بالكمال إّنما هو للتحديد ونفي املّدة األقل من ذلك، فقـد               

 .أقمُت عند فالن حولني، وتريد حوالً وبعض احلول اآلخر: لتقو
  

                                                 
 .٤/٩، بدائع الصنائعالكاساين، : ُينظر - 1
 الشمس يف مطالعهـا  حال الشيء إذا انقلب، وذلك باعتبار انقالب السنة ودوران: مها السنتان، ِمْن:  احلوالن- 2

الراغب األصـفهاين، أبـو     : ُينظر  .ومغارهبا، وُيحسب ابتداء احلولني من وقت انفصال الولد بتمامه
 –، دار املعرفـة     ١٣٧حممد سيد كـيالين،     : ، حتقيق وضبط  املفردات يف غريب القرآن   القاسم احلسني بن حممد،     

 .٧/٤٥٠، روضة الطالبنيالنووي،   .بريوت
 .٢٣٣آية : ة سورة البقر - 3
، الشرح الكبري ،  املقدسي .٥/٤٨،  األمالشافعي،  .٢/١٨٢، تبيني احلقائقالزيلعي، : ُينظر - 4
٩/١٩٩. 



١٩٤ م يف الفقه اإلسالميالرضاع احملرِّ

، فيدلّ على أنّ إرضاع احلـولني لـيس       لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ    : وأّما قوله تعاىل   
حتماً؛ فيجوز الفطام قبل ذلك بإرادة الزوجني دون اإلضرار بالصغري، ولكـّن التحديـد              

 الزوجني؛ ألنه ال جيب على الزوج إعطاء األجرة ألكثر مـن            باحلولني لقطع التنازع بني   
 )1(.حولني
 .)3(عَامَيْنِ فِي)2(وَفِصَالُهُ: وقوله تعاىل. ٢

 :وجه االستدالل
أنّ اهللا جعل الفطام يف عامني، ِمّما يدلّ على أنّ أكثر مّدة الرضاعة احملرِّمة عامان                

 )4(.فال يقع التحرمي بعد الفصال
 .)6(شَهْرًا ثَلَاثُونَ وَفِصَالُهُ)5(وَحَمْلُهُ: ىلوقوله تعا. ٣

 :وجه االستدالل
أنّ اهللا أخرب أنّ مّديت احلمل والفصال ثالثون شهراً، وملّا كان أقلّ مّدة للحمل ستة                

 )7(.أشهر، فيبقى للفصال مّدةُ حولني، وهذا ما أكدته اآلية السابقة من سورة لقمان
 )8(. أشهر، فمّدةُ الرضاع أربعة وعشرون شهراًفإذا كانت مّدة احلمل ستةَ 

                                                 
، النكاح والقضايا املتعلقـة بـه     احلصري،    .٢٩٣ – ٢/٢٩٢، احملّرر الوجيزابن عطية، : ُينظر - 1

٢٧١. 
ضاع، وقد ُسّمي الفطام بالفصال؛ ألنّ الولد ينفصـل  هو الفطام، حيث يتّم بالتفريق بني الصيب والّر:  الفصال- 2

ــرآنالراغــب، : ُينظــر .عن االغتذاء بلنب أُّمه إىل غريه من األقوات ــردات يف غريــب الق .        ٣٨١، املف
 .١/٣٤٧، روائع البيانالصابوين،   .         ١٤٠، طلبة الطلبةالنسفي، 

 .١٤آية :  سورة لقمان- 3
 .٢٧١، النكاح والقضايا املتعلقة بهاحلصري،   .٤/٣٤٤، بنايةالالعيين، : ُينظر - 4
البـار،  : ُينظر . إنّ أقلَّ فترة محل ميكن للجنني أن يعيش بعدها ستةُ أشهر، وهذا ما قّرره الطّب احلديث-5

 .٢٢٩، خلق اإلنسان
 .١٥آية :  سورة األحقاف-6
 .٢/٥٢، ألحكام الشرعيةشرح ااألبياين،  .٤/٨، بدائع الصنائعالكاساين، : ُينظر -7
 ويذهب ابن عباس إىل القول بتداخل مّدة احلمل ومّدة الرضاع، حيث يأخذ أحُدمها من اآلخر، فلو كانت مّدة                   -8

، وإنْ كان احلكُم الذي جيري على اإلنسان عموماً         .... احلمل سبعة أشهر، فرضاعه ثالثة وعشرون شهراً، وهكذا       
 .٢/٢٩٢، احملّرر الوجيزابن عطية، : ُينظر  .انت فترة احلملهو كون مّدة الرضاعة حولني مهما ك



١٩٥ م يف الفقه اإلسالميالرضاع احملرِّ

 :الُسّنة النبوّية: ثانياً
، عن  )3(، عن عمرو بن دينار    )2(، عن سفيان بن عيينة    )1(فقد روى اهليثم بن مجيل     

 )4(."ال رضاع إالّ ما كان يف احلولني": قال رسول اهللا : ابن عباس، قال
 

 :وجه االستدالل
قوع التحرمي بالرضاع يف احلولني، فما كان بعـدمها،         أنّ احلديث نصٌّ صريٌح يف و      

 )5(.فال يثبت به التحرمي
 .ويؤكّد ذلك حصُره للتحرمي يف احلولني دون سوامها 

                                                 
هو اهليثم بن مجيل البغدادي أبو سهل، روى عن سفيان بن عيينة، كان من أصحاب احلديث ببغداد، وهو ثقة                    -1

 .٣٦٨ – ٣٠/٣٦٥، هتذيب الكمالاملزي، : ُينظر  .هـ٢١٣حافظ، تويف سنة 
دِّث، من حكماء أصحاب احلديث، روى عن عمرو بن دينار وغـريه،            هو سفيان بن عيينة بن أيب عمران، حم        -2

 .١٨٩ – ١١/١٧٧، هتذيب الكمالاملزي، : ُينظر .سكن مكة ومات هبا
ما رأيت أحداً قط أفقه منه، وقال       : هو عمرو بن دينار املكي أبو حممد اجلُمحي، قال فيه عبد اهللا بن أيب َنجيح               -3

، شـذرات الـذهب   ابن العمـاد،    : ُينظر  .هـ١٢٦ه، مات سنة ما رأيت يف احلديث أثبت من: شعبة
٢/١١٥. 
عبـد اهللا هاشـم اليمـاين،     : ، حتقيـق  سنن الدارقطين  أخرجه الدارقطين، علي بن عمر أبو احلسن البغدادي،          -4
  . بريوت–م، دار املعرفة ١٩٦٦ -هـ ١٣٨٦، ١٠، رقم٤/١٧٤

مل يسنده عن ابن عيينة غُري اهليثم بن        : ة، قال الدارقطين  وقد تفّرد برفع احلديث اهليثُم بن مجيل عن ابن عيين          
، تلخـيص احلـبري   ابن حجر، أمحد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالين،           : ُينظر .مجيل، وهو ثقة حافظ

 .م١٩٦٤ -هـ ١٣٨٤، ١٦٥٤: ، رقم٤/٤عبد اهللا هاشم اليماين، : حتقيق
، التعليقات الرضية على الروضة الندية     ناصر الدين،    األلباين، حممد : ُينظر . إسناده صحيح: قال األلباين

 . القاهرة–هـ، دار ابن عفان ١/١٤٢٠: ، ط٢/٣٢٨: رقم
زاد ابن القيم،     .٤/٩٩، كرت الراغبنياحمللي،   .٤/٨، بدائع الصنائعالكاساين، :  ُينظر-5

 .٥/٥١٦، املعاد



١٩٦ م يف الفقه اإلسالميالرضاع احملرِّ

 :أدلّة أصحاب االجتاه الثاين
استدل أبو حنيفة على أنّ مّدة الّرضاع احملرِّم ثالثـون شـهراً بـالقرآن الكـرمي                 
 :واملعقول

 
 :القرآن الكرمي: أّوالً
 .))1شَهْرًا ثَلَاثُونَ وَفِصَالُهُ وَحَمْلُهُ: قال تعاىل. ١

 :وجه االستدالل
 مّدة واحـدة    – معاً   –احلمل والفصال، وضرب هلما     : أنّ اهللا ذكر يف اآلية شيئني      

أّجلـُت  : هي ثالثون شهراً، فأصبحت املدة لكل واحد منهما بكماهلا؛ كأن يقول الدائن           
د، والدَّْين الذي يل على عمرو سنة، فتكون السنة بكماهلا أجـالً            الدَّْين الذي يل على زي    

 من املدينني، وبعد أن تبّين النقص يف مّدة احلمل؛ ألنّ الولد ال يبقى يف بطن أّمه أكثر                  لكلٍّ
 )2(.من سنتني كما ذكرت عائشة، فتكون مّدة الثالثني شهراً للفصال كاملة على ظاهرها

 .))3الرَّضَاعَة مِّنَ وَأَخَوَاتُكُم أَرْضَعْنَكُمْ الالَّتِي وَأُمَّهَاتُكُمُ : حرميوقوله تعاىل يف سياق الت. ٢
 :وجه االستدالل

أنّ اآلية أثبتت احلرمة بالرضاع مطلقاً عن التعّرض لزمان اإلرضاع، ولكـْن قـام               
ا ما بّينه   ، وهذ )4(الدليل على أنّ زمان الثالثني شهراً هو الذي يقع فيه التحرمي دون ما بعده             

 .الدليلُ األّول
وَالْوَالِـدَاتُ يُرْضِـعْنَ    :  بعـد قولـه  وَتَشَـاوُرٍ  مِّنْهُمَا تَرَاضٍ عَن فِصَاالً أَرَادَا فَإِنْ: قوله تعاىل. ٣

 .))5 ...حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ أَوْالَدَهُنَّ

                                                 
 .١٥آية :  سورة األحقاف- 1
 .٣٤٥ – ٤/٣٤٤، البنايةالعيين، : ُينظر - 2
 .٢٣آية :  سورة النساء- 3
 .٤/٨، بدائع الصنائعالكاساين، : ُينظر - 4
 .٢٣٣آية : سورة البقرة - 5



١٩٧ م يف الفقه اإلسالميالرضاع احملرِّ

 :وجه االستدالل
ري بعد احلـولني، ألنّ الفـاء       أنّ اهللا أعطى الزوجني حرّية االختيار يف فطام الصغ         

للتعقيب، وهذا يستلزم أن يستمر الرضاع بعد احلولني مطلقاً عن الوقت حىت يقوم الدليل              
 )1(.على التقييد

ومبا أنّ اهللا أثبت للوالدين إرادة الفطام بعد احلولني، فال ُبّد أن حيصـل بعـدمها                 
تة أشهر بعد احلولني، وبـذلك      رضاع إىل أن يتّم الفطام، وبذلك يقع التحرمي إىل فترة س          

 .حيصل الفطام تدرجيّياً
 
 :املعقول: ثانياً

 :وذلك من ثالثة وجوه 
 
، فيؤخذ باالحتمال األوسع مدى؛ أي مـّدة الـثالثني          )2(ألنّ التحرمي ِمّما ُيحتاط له    . ١

شهراً، بزيادة ستة أشهر على احلولني، حيث إنّ مدة احلولني إّنما هي ألخـذ األم أجـرة         
 وال ُيلزم األب باألجرة إنْ أرضعت بعدمها، ولكّن هذا ال مينع من وقوع التحـرمي                فيها،

 .بعدمها احتياطاً
 
وألنّ اإلرضاع يوجب احلرمة ملا فيه من إنبات وإنشـاز، ويسـتحيل أنْ ُينبـت يف                . ٢

 .احلولني، وال ُينبت بعدمها بساعة
 
ولني على طعام آخر يستغين به عن اللنب        وألّنه ال ُبّد ِمن مّدة يتعّود فيها الصغري بعد احل         . ٣

تدرجيّياً، حىت ال يقع يف اهلالك، وقد استحسن أبو حنيفة إبقاء حكم الرضاع بعد احلولني               
                                                 

 .٤/٨، بدائع الصنائعالكاساين، : ُينظر - 1
لـبطن  ال ُيراد به احلمل يف ا) ١٥: األحقاف (شَـهْرًا  ثَلَاثُونَ وَفِصَالُهُ وَحَمْلُهُ:  إنّ معىن احلمل يف قوله تعاىل- 2

 احلملَ على الذراع ويف اليد الذي يدخل يف الفصال، فتكون مدة الثالثني             – أيضاً   –يقيناً عند أيب حنيفة، بل حيتمل       
حماضرات يف عقد الزواج    أبو زهرة،   : ُينظر  .شهراً بعد الوالدة هي اليت يتحقق بعدها الفطام بيقني

 .٢٦٩، النكاح والقضايا املتعلقة بهاحلصري،   .١٢٤، وآثاره



١٩٨ م يف الفقه اإلسالميالرضاع احملرِّ

ُتمثّل مرحلةً انتقالية؛ ألنّ الصغري كان يتغذّى بغـذاء أّمـه يف            وهذه املّدة   ،  )1(بستة أشهر 
 . يتركه إىل أن يتعّود األغذية األخرىبطنها، وبعد الوالدة صار اللُنب أصالً يف غذائه، ال

 
 :أدلة أصحاب االجتاه الثالث

 مبا استدل به أبو حنيفة مـن         سنني استدل زفر على أنّ مّدةَ الّرضاع احملرِّم ثالث        
 :املعقول باإلضافة إىل ،النصوص املُطْلَقة

 
 يف   كمـا  -وذلك ألنّ احلول الزائد على السنتني ضروريٌّ للتحّول وتغيري الطباع            

 )2(. الشتماله على الفصول األربعة-أجل العّنني
 

فالعّنني قد ال يقوى على اجلماع يف فصل الشتاء أو اخلريف، فُيعطى فرصة للصيف     
األحوال، وكذلك بالنسبة للرضـيع، فغـذاؤه       فيها  مثالً؛ ألنّ هذه الفصول غالباً ما تتغّير        

 أخرى؛ حىت حيصل الفطام تدرجيّياً، ويتمكّن       اللنب، أّما الفطيم، فيتناول اللَنب مرة، والطعامَ      
 .الصغري من نسيان اللنب واعتماد غريه

 
 – ِلَما قاله أبو حنيفـة       –لَّما ثبت حكم الّرضاع يف ابتداء السنة الثالثة         : (قال زفر  

 )3(.)يثبت يف بقيتها، كالسنة األوىل والثانية
 

ا، تثبت يف آخرها، وكذلك     فالسنة األوىل من الرضاع كما تثبت احلرمة يف بدايته         
 .الثانية؛ ألنّ أّول السنة ليس أْوىل باحلرمة من آخرها

 
                                                 

 هي أدىن مّدة احلمل اليت ُيمكن أن يتغّير الغذاء فيها، فاجلنني قد يبقى ستة أشهر يف بطن أمه يتغذّى بغذائها، مث - 1
       الزيلعي،  .٤/٨، بدائع الصنائعالكاساين، : ُينظر .يعتمد لبنها بعد االنفصال، إىل أن يستغين بطعام آخر

 .٢/١٨٢، تبيني احلقائق
 .٤/٣٤٤، البنايةعيين، ال: ُينظر - 2
 .٤/٩، بدائع الصنائع الكاساين، - 3



١٩٩ م يف الفقه اإلسالميالرضاع احملرِّ

ـ       أّما السنة الثالثة، فقد ذهب أبو حنيفة إىل أ          فها، نّ التحرمي يقع يف أّوهلا إىل منتص
وذلك بزيادة ستة أشهر على احلولني، وذكر أدلته على ذلك، ولكّن زفر رأى اسـتمرار               

 .هاء احلول الثالثوقوع التحرمي إىل انت
 

 :مناقشة أدلة أصحاب االجتاه األول
 
  :إنّ ما استدل به مجهور الفقهاء من وقوع التحرمي يف احلولني بـدليل قولـه تعـاىل                . ١
 َّحَـوْلَيْنِ كَـامِلَيْنِ   وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْالَدَهُـن )1( ًال مينع من ثبوت التحرمي بعدمها إىل ثالثني شهرا

، ألنّ آية احلولني إّنما ))2شَـهْرًا  ثَلَـاثُونَ  وَفِصَـالُهُ  وَحَمْلُـهُ :  الوالدة؛ بدليل قوله تعاىلمن وقت
هي لبيان مدة استحقاق األم املبتوتة ألجرة الرضاع على األب، إذ ال تستحق بعـدمها إنْ                

 .أرضعت
 

رار الرضاع  كما أنّ إعطاء الوالَدْين فرصة للفصال بعد احلولني، إّنما تستلزم استم           
 )3(.ووقوع التحرمي أيضاً

 
 بأنّ إَرادة الفصال املُعطاة للوالدين ُيراد هبا ما كان قبل احلولني؛ لوجود التردد يف               :وُيجاب

 )4 (.فطامه، خوفاً من اإلضرار به، لذلك يتشاوران؛ ملعرفة ما يصلح للصغري
احلولني الكـاملني،   أضف إىل ذلك أنّ آية احلولني ورد فيها النص قاطعاً وصرحياً ب            

 .فال حيرم ما زاد عليهما

                                                 
 .٢٣٣آية : سورة البقرة - 1
 .١٥آية :  سورة األحقاف- 2
 .٢٦٩، النكاح والقضايا املتعلقة بهاحلصري،   .٩-٤/٨، بدائع الصنائعالكاساين، : ُينظر - 3
 .٢٧٢، النكاح والقضايا املتعلقة بهاحلصري، : ُينظر - 4



٢٠٠ م يف الفقه اإلسالميالرضاع احملرِّ

، فإنّ )2(شَـهْرًا  ثَلَـاثُونَ  وَفِصَـالُهُ  وَحَمْلُـهُ :  وقوله)) 1عَامَيْنِ فِي وَفِصَالُه: وأّما قوله تعاىل . ٢
الفصال يف عامني ال ينفي الفصال يف أكثر من عامني،كما ال ينفيه يف أقل من عامني،عن                

 )3(.تراٍض منهما وتشاور
 بأنّ الزيادة على العامني ليست بالزمة يف العادة وال يف الشرع؛ ألنّ اهللا أعلم مبا                :وُيجاب

يصلح للصغري ومينع عنه اهلالك، وفترة العامني مناسبة لتغذيته ووقوع التحرمي؛ إذ هبا قـال               
 .الشرع، وعليها جرت العادة

 حديث موقوف ال حجة فيه،       إّنما هو  "ال رضاع إالّ ما كان يف احلولني      ": إنّ حديث . ٣
 )4(.كما أنّ اهليثم بن مجيل مشهور بالغلط

 
 بأنّ اهليثم بن مجيل ثقة حافظ،فقد وثّقه الدارقطين،كما أنّ احلـديث مرفـوع              :وُيجاب

 .وإسناده صحيح
 

 :مناقشة أدلة أيب حنيفة وزفر
 إّنما يتنّوع علـى  ))5شَـهْرًا  ثَلَـاثُونَ  وَفِصَـالُهُ  وَحَمْلُـهُ : إنّ األجل املضروب يف قوله تعاىل. ١

احلمل والفصال بقدر اإلمكان، فليست داللة الكتاب قطعية على كون الثالثني شهراً لكلٍّ             
من احلمل والفصال على حدة، ويؤّيد ذلك ما روي أنّ رجالً تزّوج امرأة، فولدت لسـتة     

 عباس رضـي   فشاور يف رمجها، فقال ابن– رضي اهللا عنه –أشهر، فجيء هبا إىل عثمان   
: إنّ اهللا تعاىل يقول   : كيف؟ قال : إنْ خاصمتكم بكتاب اهللا تعاىل خصمتكم، قالوا      :اهللا عنه 

                                                 
 .١٤آية : لقمان سورة - 1
 .١٥آية :  سورة األحقاف- 2
 .٤/٩، بدائع الصنائعالكاساين، : ُينظر - 3
 .٢/١٤٥٦، نيل األوطارالشوكاين، : ُينظر - 4
 .١٥آية :  سورة األحقاف- 5



٢٠١ م يف الفقه اإلسالميالرضاع احملرِّ

ُشَهْرًا ثَلَاثُونَ وَفِصَالُهُ وَحَمْلُه)1(وقال اهللا تعاىل ، :َّحَوْلَيْنِ كَـامِلَيْنِ  وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْالَدَهُن)2( ،
 )3(.الن، فََتَركََهافحملُه ستة أشهر، وفصاله حو

 
مبعىن أنّ مّدة الثالثني شهراً تتوّزع على احلمل والفصال، فمهما كان احلمل، فإنّ              

 .للفصال حولني
إنّ االستدالل بإطالق اآليات الدالة على ثبوت احلرمة مطلقاً عن التعـّرض لزمـان              . ٢

وَالْوَالِـدَاتُ    :وله تعـاىل اإلرضاع، أو إرادة الفصال مطلقاً بعد احلولني، إّنما هي مقّيدة بق
 )5(.، وحبديِث حصِر التحرمي بالرضاع يف احلولني))4 كَامِلَيْنِ حَوْلَيْنِ يُرْضِعْنَ أَوْالَدَهُنَّ

 زفر له بثالث سنني ِمّما ال       فيكون تقييُد أيب حنيفة للمطلق حبولني ونصف، وتقييدُ        
 ال محل اليد كما ذكـر أبـو         ،محل البطن دليل عليه، كما أنّ احلمل يف اآلية إّنما ُيراد به           

 : الشرح الكبري كتابحنيفة، يقول صاحب
وقول أيب حنيفة حتكُّم خيالف ظاهَر الكتاب والُسّنة وقول الصحابة، فقد روينـا             ( 

عن ابن عباس أنّ املراَد باحلمل محلُ البطن، وبه استدل على أنّ أقلَّ احلمل سّتةُ أشهر، وقد               
، فلو ُحِملَ على ما قاله أبو حنيفة، لكان         "وفصاله يف عامني   ": تعاىل دلّ على هذا قول اهللا    

 .)6()خمالفاً هلذه اآلية
إنّ إضافة شهر إىل ما زاده أبو حنيفة أو زفر إّنما ُيفسد قوهلما؛ ألّنه ميكن أنْ َينبت به                  . ٣

 أشـهر  اللحم وينشز به العظم، ولكن ال يقع به التحرمي، فأبو حنيفة زاد على احلولني ستة       
يقع فيها التحرمي عنده، وتظهر املشكلة يف الشهر السابع وما يليه؛ ألنّ الصغري قد يغتـذي     

 .فيه، وال يقع به حترمي

                                                 
 .١٥آية :  سورة األحقاف- 1
 .٢٣٣آية : سورة البقرة - 2
 .٤/٣٤٥،  البنايةالعيين،: ُينظر - 3
 .٢٣٣ة آي: سورة البقرة - 4
 .١٠٣، كتاب الرضاعاملاوردي، : ُينظر - 5
 .٩/١٩٩،  الشرح الكبري،املقدسي - 6



٢٠٢ م يف الفقه اإلسالميالرضاع احملرِّ

فيكون قياُس ما زاد عن السنتني على احلولني قياساً مع الفارق؛ ألنّ آخر احلـول                
وكذلك ال ُيحـرِّم أولـه،      الثاين ُيحرِّم، فُيحرِّم أوله، أّما آخر احلول الثالث، فال ُيحرِّم،           

 )1(.فيكون التحرمي يف احلولني فقط
  

فتكون العربة يف التحرمي حبصول االغتذاء يف ِسّن التحرمي، ال حبصوله بعد انتـهاء                
 .احلولني

 
أّما ما استدال به ِمن كون املدة الزائدة على احلولني لتعوُِّد غذاٍء آخَر مع التدريج حلفظ                . ٤

فإنّ هذه الزيادة ليست الزمةً عادةً وال شرعاً، كما أنّ التعّود علـى             الرضيع من اهلالك،    
؛ بإرضاعه مرة، وإطعامه مّرة أخرى، وهذا ما تعارف         )2(طعام آخر قد يكون أثناء احلولني     

عليه الناس إىل هذا اليوم، فإذا ما شارف احلوالن على االنتهاء، فُِطَم الصغري مّرة واحدة،               
 . إالّ من جهة أخرى أو بسبب غري الفطام–غالباً  –وال ضرر عليه يف ذلك 

 :القول الراجح
 القائـل بـأنّ     –بعد عرض األدلّة ومناقشتها، يتبّين للباحث أنّ مذهب اجلمهور           

 هو اَألْوىل باالعتبار؛ ألنّ النصـوص الـواردة يف          –الّرضاع احملرِّم هو ما كان يف احلولني        
حصـل  شرع، وعليها جرى عرف النـاس، بينمـا         ، بيَّنها ال   بعبارة النص  احلولني صرحية 
 . بإشارة اآلية، والعبارة ُتقدَّم على اإلشارة باالتفاقالزيادة على احلولنياالستدالل ب

 
 :موقف القانون

ذهب قانون األحوال الشخصية األردين إىل األخذ مبذهب اجلمهور، حيث يقـع             
حيرم على التأبيد   (: قانون ما نصه  من ال ) ٢٦(التحرمي بالرضاع يف احلولني، جاء يف املادة        

من الّرضاع ما حيرم من النسب، إالّ ما استثين ِمّما هو مبـّين يف مـذهب اإلمـام أيب               
 ).حنيفة

                                                 
 .١٠٣، كتاب الرضاعاملاوردي، :  ُينظر- 1
 .٢٧٢، ، النكاح والقضايا املتعلقة بهاحلصري:  ُينظر- 2



٢٠٣ م يف الفقه اإلسالميالرضاع احملرِّ

ومسألة زمن الرضاع مسألة ال نص فيها بشكل مباشر، فُيرجع إىل الراجح مـن               
 :ما نصه) ١٨٣(مذهب أيب حنيفة، جاء يف املادة 

 )1(.)نون، ُيرجع فيه إىل الراجح من مذهب أيب حنيفةما ال ذكر له يف هذا القا(
والراجح من مذهب أيب حنيفة هو ما قاله الصاحبان من احلنفية، وعليه مجهـور               
 .الفقهاء

وبناء على ما سبق، فقد اختلف الفقهاء فيما لو حصل الفطام قبل انتـهاء مـدة                 
 . أم ال؟الرضاع، مثّ وقع الّرضاع بعده يف املّدة، هل يقع به التحرمي

                                                 
ن قـانو قسم البحوث والدراسات القانونية،      .١/١١٣، شرح قانون األحوال الشخصية السرطاوي، - 1

 . عمان–، دار الثقافة ١/١٩٩٩: ، ط٦٢، ١٦، ١٩٧٦لسنة ) ٦١(األحوال الشخصية رقم 



٢٠٤ م يف الفقه اإلسالميالرضاع احملرِّ

 املطلب الثالث
  مبّدة الّرضاع أم بالفطام؟ يف التحرميهل االعتباُر

 
اختلف الفقهاء يف الرضيع الذي فُِطَم؛ أي استغىن بالغذاء، قبل انتهاء مدة الرضاع،  

 .مث أرضعته امرأة، هل يكون لرضاعه أثر؟
 

 :فكان هلم يف ذلك اجتاهان 
 

 .رمة بالرضاع اجلديد يف مّدته وهو القائل بثبوت احل:االجتاه األول
، )3(، والشـافعية  )2(، وبعض املالكيـة   )1(وهبذا قال مجهور احلنفية يف ظاهر الرواية       

 .)4(ومجهور احلنبلية
 
 

 وهو القائل بعدم ثبوت التحرمي بالرضاع اجلديد بعد االستغناء، حىت ولـو             :االجتاه الثاين 
 .كان يف مّدته

، وبعـض   )6(، ومجهـور املالكيـة    )5(يف روايـة  وإىل هذا القول ذهب أبو حنيفة        
 .)7(احلنبلية

                                                 
 .٤/٣٤٧، البنايةالعيين،   .٤/١٠، بدائع الصنائعالكاساين، : ُينظر - 1
 .٢/٣٧٨، املقدماتابن رشد، :  قال بذلك مطرف وابن املاجشون من املالكية،  ُينظر- 2
 .١٠٥، كتاب الرضاعاملاوردي،   .٥/٤٩، األمالشافعي، : ُينظر - 3
 .٩/٣٣٤، اإلنصافاملرداوي، : ُينظر - 4
 .٢/١٨٣، تبيني احلقائقالزيلعي، : ُينظر - 5
 .٢/٢١٣،  أسهل املداركالكشناوي، .٢/٣٧٨، املقدماتابن رشد، : ُينظر - 6
ــر . الرضاع ذهب الشيخ تقي الدين من احلنبلية إىل أنّ العربة بالفطام ولو كان قبل انتهاء زمن- 7 :       ُينظ

 .٩/٣٣٤، اإلنصافاملرداوي، 



٢٠٥ م يف الفقه اإلسالميالرضاع احملرِّ

 :سبب االختالف
إّنما هو راجح إىل اختالف الفقهاء يف مفهوم احلديث الصحيح الذي روته عائشة،             

أنّ ) اجلمهـور ( فقد فهم الفريـق األّول       )1("فإّنما الّرضاعة من اجملاعة   ": وهو قوله   
 :املراد

كان يف ِسّن اجملاعة؛ أي ِسّن الرضاع، سواء أكان الرضيع          أنّ الّرضاع احملرِّم هو ما       
 .مستغنياً أم ال

بينما فهم الفريق الثاين أنّ الّرضاع احملرِّم هو الذي يكون فيه الرضيع حباجـة إىل                
اللنب قبل فطامه، فإذا استغىن بطعام آخر، فقد زالت اجملاعة، فال يقع التحرمي ولو كان يف                

 )2(.املّدة
مهور يعتربون زمن الرضاع أساساً لوقوع التحرمي، خالفاً للمالكية وَمْن          أي أنّ اجل   

 .حسبقال بقوهلم؛ حيث يعتربون الرضاع حمرِّماً إىل أن يقع االستغناء ف
 

 على قوهلم بالنصوص اليت حتدثت عن زمن الرضاع، وخباصة          وقد استدل اجلمهور   
 .اآليات واألحاديث اليت تناولت احلولني

 
 إىل القول بأنّ االستغناء إنْ كان ملّدة طويلة مث عـاد الصـغري            املالكية بينما ذهب  

للرضاع، فال يقع التحرمي، وإنْ كان ملدة يومني أو ثالثة، مث عـاد إىل الرضـاع، وقـع                  
 .التحرمي؛ ألنّ اللّنب ال يزال أساساً يف غذائه

 فيه بالطعـام،    ولو فُِصل قبل احلولني فصاالً استغىن     (:  أسهل املدارك   كتاب جاء يف  
فال حترمي بالّرضاع بعد االسـتغناء إالّ أن        (: ، وجاء فيه أيضاً   )مل ُيحّرم ما أُرضع بعد ذلك     

يكون زمان الرضاع قريباً من زمن الفطام بنحو اليومني والثالثة، فإّنه ُيحرِّم؛ ألّنه لو أُعيد               
 )3(.)للّرضاع، لكان قّوة يف غذائه

                                                 
 . من الرسالة١٣٩ص:  خترجيهُينظر أخرجه مسلم، - 1
 .٢/٢٨،  بداية اجملتهدابن رشد،:  ُينظر- 2
 .٢/٢١٣، أسهل املدارك الكشناوي، - 3



٢٠٦ م يف الفقه اإلسالميالرضاع احملرِّ

 فقد تعّود طعاماً آخر، فإنْ رجع إىل اللّنب، ال يقع           فإذا كان االستغناء ملدة طويلة،     
سواء يف تغذيته، بينما     يصبح هو وغريه من األطعمة       ،به التحرمي، ألنّ اللنب الذي يعود إليه      

 ال يكفي للتعّود على غذاء آخر؛ ألنّ الصغري يبقى متعّوداً على            ، ملدة قصرية األمد   االستغناء
 .لتحرمياللّنب، فإنْ عاد إليه، وقع به ا

 
 

 :املناقشة والترجيح
 :كال االجتاهني، يّتضح ما يليأصحاب بعد التأمل يف أقوال  

 
نّ الفطام معتٌرب مبدته ال بنفسه؛ أي بانتهاء زمن الرضاع الذي حـّدده الشـرع، ال                أ. ١

 )1(.باالستغناء والفطام قبل انتهاء املدة
 
 هبا هل استغىن الرضيع عن اللنب أم        نّ االستغناء بالطعام ليس له ضوابط حمّددة يعرف       أ. ٢

ال؟ وإّنما ذلك راجع إىل الصغري وإىل ظّن األم واجتهادها، فيكون تعليق الرضاع باملـدة               
نّصاً، واستغناؤه بالطعام اجتهاداً، وعليه، فإنّ تعليق احلكـم بـالنص أْوىل مـن تعليقـه                

 )2(.باالجتهاد
 

ِلسّن الرضاع هو األْوىل باالعتبار،     وبذلك يكون مذهب اجلمهور القائل بأنّ العربة         
 .واهللا أعلم

                                                 
 .١٠٥، كتاب الرضاعاملاوردي، : ُينظر - 1
 .قِّق عليه، مع تعليق احمل١٠٦ – ١٠٥املصدر نفسه، :  ُينظر- 2



٢٠٧ م يف الفقه اإلسالميالرضاع احملرِّ

 ثامناملبحث ال
 .رضاع الكبري

 –إنّ مسألة رضاع الكبري من املسائل اهلامة؛ حيث ابُتليت هبا أم املؤمنني عائشـة                
 ومجهور الصحابة الكرام، ويرجـع      - -  وناظرت هبا زوجات النيب    –رضي اهللا عنها    

 ، اجملاعة، وروايتها حلديث سامل يف رضـاع الكـبري         ذلك إىل روايتها حلديث الرضاع يف     
 .لكّنها رأت الفرق بني قصد رضاعة أو تغذية

 على وقوع التحرمي بالرضاع يف ِسّن الصغر؛ ألنّ         – كما سبق    –والفقهاء متفقون    
 )1(.ذلك رضاع تغذية ال يستغين الرضيع عنه، وهذا هو إرضاع عاّمة الّناس

د رضاعة للحاجة؛ كاحلاجة إىل الدخول إىل بيت امـرأة          أّما إذا كان املقصود جمرّ     
كبرية لتأمني حاجاهتا، أو كاحلالة اليت يقوم فيها العم بتربية أبناء أخيه املتوىف يف بيته، مـع                 
بناته وأبنائه، فيقع االختالط واخللوة وغريمها، فهل للمرأة يف مثل هذه احلاالت إرضـاع              

 الذين حيل هلم الدخول واخلُلوة وتـأمني احلاجـات          الفىت الكبري، ليصبح من ذوي احملارم     
 .والنظر والسفر إىل غري ذلك؟، أم أنّ األمر خاص بسامل ال يتعّداه إىل غريه؟

 :)2(للفقهاء يف رضاع الكبري ثالثة اجتاهات 
 . رضاع الكبري ال يثبت به التحرمي:االجتاه األّول

بعني، ومذهب مجهـور     ومجهور الصحابة والتا   -  -وهو قول زوجات النيب      
 )3(.احلنفية واملالكية والشافعية واحلنبلية: الفقهاء من

 .مبعىن أنّ الّرضاع ال يقع به التحرمي إالّ يف ِسّن الصغر 
 . يثبت التحرمي برضاع الكبري، كما يثبت برضاع الصغري:االجتاه الثاين

 )4(.وهو قول عائشة رضي اهللا عنها، ومذهب الظاهرية 
                                                 

 .٥٢، أحاديث الرضاعاملرصفي،   .٣٤/٦٠، جمموع فتاوى ابن تيميةابن تيمية، : ُينظر -1
 سبقْت اإلشارة إىل اجتاهني أثناء احلديث يف ِسّن الّرضاع، أحتّدثُ عنهما يف هذا املبحث أيضاً؛ حتقيقاً للتنظـيم                   -2

 .والترابط، باإلضافة إىل احلديث عن االجتاه الثالث
ــناوي،  .٢/١٨٢، تبيني احلقائقالزيلعي،   .٤٧٥ – ٤/٤٧٤، تفسري املناررضا، : نظر ُي-3 الكش

 .٥١٥، الروض املربعالبهويت،   .٥/٤٨،  األمالشافعي،  .٢/٢١٣، أسهل املدارك
 .٢٠ – ١٠/١٧، احمللىابن حزم، :  ُينظر-4



٢٠٨ م يف الفقه اإلسالميالرضاع احملرِّ

إنّ الّرضـاع ُيعتـرب فيـه       :  وهو الذي مجع بني االجتاهني السابقني، فقال       :لثاالجتاه الثا 
الصغر، إالّ فيما دعت إليه احلاجة؛ كرضاع الكبري الذي ال ُيستغىن عن دخوله على املرأة،               

 .ويشّق احتجاهبا عنه
وهذا قول ابن تيمية، وتابعه عليه تلميـذه ابـن القـيم، ورّجحـه الصـنعاين،                 

 )1(.والشوكاين
 :أدلة أصحاب االجتاه األّول

استدل مجهور الفقهاء على عدم وقوع التحرمي برضاع الكبري مبا استدلوا به من  
 :وقوع التحرمي يف ِسّن الصغر، بالقرآن الكرمي والسنة والنبوية

 :القرآن الكرمي: أّوالً
 ).)2 يْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَحَوْلَيْنِ كَامِلَ  وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْالَدَهُنَّ: قال تعاىل 

 :وجه االستدالل
، فال يقع التحـرمي     )3(اآلية تدلّ على أنّ متام الرضاعة حوالن، فال حكم ملا بعدمها           

 .برضاع الكبري
 :الُسّنة النبوّية: ثانياً
  وعندي رجـلٌ - -دخل عليَّ رسول اهللا :  قالت– رضي اهللا عنها    – عن عائشة    -أ

يا رسول اهللا، إّنه أخي     : فقلُت: قاعد، فاشتّد ذلك عليه، ورأيُت الغضَب يف وجهه، قالت        
انظرن إخوتكن من الرضـاعة، فإّنمـا الّرضـاعة مـن           ": فقال: من الّرضاعة، قالت  

 )4(."اجملاعة
                                                 

عالء الـدين أبـو     : ، اختارها م ابن تيمية  االختيارات الفقهية من فتاوى شيخ اإلسال     ابن تيمية، أمحد،    :  ُينظر -1
جمموع فتاوى  ابن تيمية،     .  بريوت–م، دار الكتب العلمية ١٩٩٥ -هـ ١٤١٦/ ١: ، ط٢٣٧احلسن، 
ــنعاين،   .٥/٥٢٧، زاد املعاد  ابن القيم،  .٣٤/٦٠، ابن تيمية ــالم الص ــبل الس ، س

 .٢/١٤٥٤، نيل األوطارالشوكاين،   .٣/١٥٣٣
 .٢٣٣ة آي: سورة البقرة  - 2
، األمالشافعي،   .٢/٣٧٧، املقدماتابن رشد،   .٢/١٨٢، تبيني احلقائقالزيلعي، :  ُينظر- 3
 .٥/٥١٥، زاد املعاد       ابن القيم،  .٥/٤٨
 . من الرسالة١٣٩ص:  أخرجه مسلم، ُينظر خترجيه- 4



٢٠٩ م يف الفقه اإلسالميالرضاع احملرِّ

 :وجه االستدالل
 وال تغّير وجهه، فقد كره دخـولَ        لو كان رضاع الكبري ُيحرِّم، لََما غضب         

رجل الكبري الذي قالت بأّنه أخوها من الّرضاعة، وحثّ على حتّري ومعرفة األخ مـن               ال
 )1(.الرضاعة، الذي يكون ارتضاعه يف زمن الرضاعة، وهو زمن اجملاعة الذي ينشر احلرمة

ال رضاع إالّ مـا     ": قال رسول اهللا    :  قال – رضي اهللا عنه     – وعن ابن عباس     -ب
 )2(."كان يف احلولني

 :تداللوجه االس
احلديث صريح يف وقوع التحرمي يف احلولني؛ أي يف ِسّن اجملاعة، فال ُيحّرم رضاع               
 )3(.الكبري

 :أدلة أصحاب االجتاه الثاين
 على وقوع التحرمي برضاع الكبري      - من الظاهرية وغريهم   - استدلّ الفريق الثاين   

 :بالُسّنة النبوية
 - -سهلة بنت سـهيل إىل الـنيب        جاءت  :  قالت – رضي اهللا عنها     –عن عائشة   . أ

: يا رسول اهللا، إين أرى يف وجه أيب حذيفة من دخول سامل، فقـال الـنيب                 : فقالت
:  وقـال  - -وكيف أُرضعه؟ وهو رجل كبري، فتبّسم رسول اهللا         : ، قالت "أرضعيه"
 * )4(."قد علمت أّنه رجل كبري"

                                                 
 .٥/٥١٦، زاد املعادابن القيم،  .٥/٢٤٧٥، املفهم شرح صحيح مسلمالقرطيب، :  ُينظر-1
 . من الرسالة١٩٥ص:  أخرجه الدارقطين، وهو حديث إسناده صحيح، ُينظر خترجيه واحلكم عليه-2
زاد ابن القيم،     .٤/٩٩، كرت الراغبنياحمللي،   .٤/٨، بدائع الصنائعالكاساين، :  ُينظر-3

 .٥/٥١٦، املعاد
 .١٤٥٣:  احلديثرضاعة الكبري، رقم: الرضاع، باب: ، كتاب٦٨٦، صحيح مسلم أخرجه مسلم، -4
 ال يتحقق الّرضاع عند الظاهرية إالّ بالتقام الثدي، ويلزم على قوهلم إشكال يف التقام سامل ثدي سهلة وهي أجنبية              *

 الذي أمر بذلك، ويستدل بذلك على جواز مّس         -  -منه، وَيعترب ابُن حزم هذا اعتراضاً جمّرداً على رسول اهللا           
وأجاب عّياض عن اإلشكال باحتمـال أّنهـا        .  ثديها إذا أراد أن يرتضع منها مطلقاً       األجنيب ثدي األجنبية والتقام   

حلبته، مث شربه من غري أن ميّس ثديها، ويف قول للنووي بأّنه ُعِفَي عن ذلك للحاجـة، وأرى تـرجيح االحتمـال     
 .١٠/١٨٥، فتح الباريابن حجر،   .١٠/٢٣، احمللىابن حزم، : ُينظر  .األول



٢١٠ م يف الفقه اإلسالميالرضاع احملرِّ

 حترمي عليه، ويذهب الذي     أرضعيه": قال -  - ويف رواية ملسلم عنها أنّ النيب     . ب
 )1(."يف نفس أيب حذيفة

 
إّنه يدخل عليـك الغـالم      : قالت أم سلمة لعائشة   : وعن زينب بنت أم سلمة قالت     . ج

 أُسوة؟  --أَمالَِك يف رسول اهللا     : األيفع الذي ما أُحُب أنْ يدخل علّي، فقالت عائشة        
اً يدخل علّي وهـو رجـل، ويف        يا رسول اهللا، إنّ سامل    : إنّ امرأة أيب حذيفة قالت    : قالت

 )2(."أرضعيه حىت يدخل عليك": نفس أيب حذيفة منه شيء، فقال رسول اهللا 
 

 أنه كان ذا حلية، يعقل ما       وحتّدثت هذه الروايات أنّ ساملاً كان قد شهد بدراً كما          
 .الرجاليعقله 

 :وجه االستدالل ِمّما سبق
نّ رضاع الكـبري يثبـت بـه        إنّ حديث سامل بطرقه وألفاظه صحيح صريح يف أ         

 )3(.التحرمي، وقد جاء جميء التواتر
 

 :أدلة أصحاب االجتاه الثالث
 على أنّ رضاع الكبري يقع به التحـرمي إذا كـان            – رمحه اهللا    –استدل ابن تيمية     
 :، باملعقولحسبللحاجة ف

 
حيث إنّ سهلة كانت جتد مشقّة يف دخول سامل عليها بعد حترمي التبّنـي، وقبـل                 

لك كانت تعتربه هي وأبو حذيفة ابناً هلما، فصار كاألجنيب بعد التحـرمي ال حيـلّ لـه       ذ
الدخول، فشّق ذلك على أُسرة سهلة؛ لضيق بيتها، ودخول سامل عليها مكشوفة الـرأس              

                                                 
 .١٤٥٣: رضاعة الكبري، رقم احلديث: الرضاع، باب: ، كتاب٦٨٧، صحيح مسلملم،  أخرجه مس- 1
 .٦٨٧املصدر نفسه،  أخرجه مسلم، - 2
، نيل األوطار الشوكاين،   .٥/٥١٧، زاد املعادابن القيم،   .١٠/٢٢، احمللىابن حزم، :  ُينظر- 3
٢/١٤٥٤. 



٢١١ م يف الفقه اإلسالميالرضاع احملرِّ

اليت تفيـد   )1(والصدر يف بيت واحد، وكانت قد سألت عن ذلك بعد نزول آية احلجاب            
 )2(. إالّ للمذكورين يف اآليةحترمي إبداء شيء من زينة املرأة

 
م رضاعه للحاجة، وأّما َمْن عداه، فال ُبـّد مـن           حّرَمْن كان حاله كسامل، يُ      فكُلُّ 
 .الصغر

 
 

 :مناقشة أدلة أصحاب االجتاه األول
هور الفقهاء يف آية احلولني من عدم وقوع التحرمي بعـدمها؛ أي            إنّ ما استدل به مج    : أوالً

 الكبري، هذا االستدالل ال ينايف وقوع التحرمي بعد ِسّن الصغر،           عدم وقوع التحرمي برضاع   
فالرضاعة اليت تتم بتمام احلولني إّنما هي املوجبة للنفقة من األب على املرضعة، فاهللا أمـر                
بإرضاع الصغري عامني، وهذا ال يعين أنّ التحرمي ينقطع بعد احلولني؛ ألنّ اآلية مل تتطّرق               

 )3(.ا أو انقطاعه بتمامهماإىل وقوع التحرمي بعدمه

                                                 
 زِينَتَهُنَّ يُبْدِينَ وَلَا فُرُوجَهُنَّ وَيَحْفَظْنَ أَبْصَارِهِنَّ مِنْ يَغْضُضْنَ لِّلْمُؤْمِنَاتِ وَقُل :وهي قوله تعاىل - 1
 أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ لِبُعُولَتِهِنَّ إِلَّا زِينَتَهُنَّ يُبْدِينَ وَلَا جُيُوبِهِنَّ عَلَى بِخُمُرِهِنَّ وَلْيَضْرِبْنَ مِنْهَا ظَهَرَ مَا إِلَّا
 أَوْ أَخَـوَاتِهِنَّ  بَنِـي  أَوْ إِخْـوَانِهِنَّ  بَنِـي  أَوْ إِخْـوَانِهِنَّ  أَوْ بُعُـولَتِهِنَّ  أَبْنَـاء  أَوْ ائِهِنَّأَبْنَ أَوْ بُعُولَتِهِنَّ آبَاء

 لَـمْ  الَّـذِينَ  الطِّفْـلِ  أَوِ الرِّجَـالِ  مِـنَ  الْإِرْبَـةِ  أُوْلِـي  غَيْـرِ  التَّابِعِنيَ أَوِ أَيْمَانُهُنَّ مَلَكَتْ مَا أَوْ نِسَائِهِنَّ
 اللَّـهِ  إِلَـى  وَتُوبُـوا  زِينَـتِهِنَّ  مِـن  يُخْفِـنيَ  مَـا  لِيُعْلَمَ بِأَرْجُلِهِنَّ يَضْرِبْنَ وَلَا النِّسَاء عَوْرَاتِ عَلَى ظْهَرُوايَ

  .٣١آية : سورة النور    َتُفْلِحُون لَعَلَّكُمْ الْمُؤْمِنُونَ أَيُّهَا جَمِيعًا
سبل الصنعاين،   .٥/٥٢٧، زاد املعادابن القيم،   .٢٣٧ ،االختيارات الفقهيةابن تيمية، : ُينظر- 2

ــدان،   .٢/١٤٥٤، نيل األوطارالشوكاين،  .٣/١٥٣٣، السالم ــلزي  – ٦/٢٦٤، املفص
٢٦٥. 

، سبل السالم الصنعاين،   .٥/٥١٧، زاد املعادابن القيم،   .١٠/٢٢،  احمللىابن حزم،:  ُينظر- 3
٣/١٥٣٢. 



٢١٢ م يف الفقه اإلسالميالرضاع احملرِّ

 قد ورد لبيان الرضاعة املوجبة للنفقـة،        "إّنما الّرضاعة من اجملاعة   " كما أنّ حديث     :ثانياً
كما - اليت قالت بوقوع التحرمي برضاع الكبري      – رضي اهللا عنها     –وهو من رواية عائشة     
 اليت جتـب هبـا      أنّ الّرضاعة :  وهذا يدل على أنّ معىن احلديث      -مّر يف حديثها عن سامل    

 )1(.النفقة إّنما هي اليت تكون يف ِسّن الصغر، وهذا ما فهمته عائشة
لو كانت الرضاعة من اجملاعة، ففي ذلك حجة للقائلني بثبوت التحرمي           فرض  ى  علو 

برضاع الكبري؛ ألنّ للكبري حظّاً من طرد اجملاعة كما للصغري، فهذا عموم لكل رضـاع،               
- وال شيء ُينكر يف امتناع سـائر أزواجـه           – عنها    رضي اهللا  –وبذلك أخذت عائشة    

-                 أنْ َيدخل عليهن أَحٌد هبذه الرضاعة؛ ألّنه ُيباح هلّن أن ال ُيدِخلْن عليهن َمْن حيلّ له 
 )2(.الدخول عليهن

 
 :وُيجاب عّما سبق

قة، نّ القول بأنّ اآلية وحديث الرضاعة من اجملاعة إّنما هو لبيان الرضاعة املوجبة للنف             أ. أ
 )3(. أّنهما لبيان زمان الرضاعة، وما بعده ينافيه يف احلكم– أيضاً –ال ُينايف 

أّما القول بأنّ لنب املرضعة يسّد جوعة الكبري، فهذا يف غاية البعد والتعسف؛ ألنّ اللّنب               . ب
إّنما يسّد جوعة الصغري ويكفيه، خالفاً للكبري الذي ال يسّد جوعته إالّ الطعام، وال يكفيه               

 )4(.لنب املرضعة، فالرواية ُتثبت رضاعة اجملاعة وتنفي غريها
 

 وكراهُته دخـول ذلـك      - -كما أنّ سياق احلديث ِمْن حيثُ تغُري وجهه          
 )5(.الرجل، إّنما هو لبيان أنّ الّرضاعة ُتحّرم يف الصغر دون الكرب

 .فيكون اللنب الذي تناوله الكبري مبرتلة الطعام والشراب، فال ُيحرِّم 

                                                 
 .٣/١٥٣٢، سبل السالمالصنعاين، :  ُينظر- 1
 .١٠/٢٤،  احمللىابن حزم،:  ُينظر- 2
 ٣/١٥٣٣، سبل السالمالصنعاين، :  ُينظر- 3
 .٥/٥٢٣، زاد املعادابن القيم،   .٥/٩٧، عارضة األحوذيابن العريب، :  ُينظر- 4
 .٥/٥٢٣، زاد املعادابن القيم،   .٣٤/٤٤، جمموع فتاوى ابن تيميةابن تيمية، :  ُينظر- 5



٢١٣ م يف الفقه اإلسالميالرضاع احملرِّ

 حديثٌ موقوف ال حجة فيه، واهليثم       "ال رضاع إالّ ما كان يف احلولني      " إنّ حديثَ    :ثالثاً
 )1(.بن مجيل مشهور بالغلط

 :وُيجاب
 .بأنّ احلديث مرفوع وإسناده صحيح، وأنّ اهليثم بن مجيل ثقة كما سبق 
ضـات  وبذلك سلمْت أدلّة اجلمهور القائلني بأنّ التحرمي يقع يف الصغر من االعترا            
 .ها، وعليه فال يقع التحرمي برضاع الكبرييلإاملوّجهة 

 
 :مناقشة أدلة أصحاب االجتاه الثاين

على استدالل الظاهرية حبـديث      - باعتبار الصغر  نيالقائل -أجاب مجهور الفقهاء     
 :سهلة عن قصة سامل بأجوبة، منها

 -  زوج الـنيب     -ة قصة سامل خاصة به ال تتعداه إىل غريه؛ بدليل أنّ أم سـلم             :أّوالً
 أنْ ُيدِخلن عليهّن أحداً بتلك الّرضاعة، وقلن    --أَبى سائر أزواج النيب     (: كانت تقول 

 ِلَسامل خاصة، فما هو     --واهللا، ما نرى هذا إالّ رخصةً أرخصها رسول اهللا          : لعائشة
 )2(.)بداخٍل علينا أحٌد هبذه الرضاعة، وال رائينا

 
 :مهات املؤمنني دعوى اخلصوصية من أُنوُيجاب ع

ما نرى هذا إالّ رخصـة أرخصـها         : عدا عائشة  --نّ قول سائر أزواج النيب      أ. ١
 لسامل خاصة، إّنما هو ظّن منهّن، والظن ال ُتَعاَرُض به السنن، حيـث              --رسول اهللا 

 ).)3احتجت عائشة بالُسّنة عن النيب 
-أَمالَِك يف رسول اهللا     : شة ملّا قالت هلا عائ    – رضي اهللا عنها     –وقد سكتت أم سلمة     . ٢
-4(. أسوة؟( 

                                                 
 .٢/١٤٥٦،  نيل األوطاركاين،الشو:  ُينظر- 1
 .١٤٥٤: رضاعة الكبري، رقم: الرضاع، باب: ، كتاب٦٨٨، صحيح مسلم أخرجه مسلم، - 2
 .١٠/٢٣،  احمللىابن حزم،: ُينظر - 3
 .٣/١٥٣٢، ُسبل السالمالصنعاين،  .١٠/٢٣املصدر نفسه، :  ُينظر- 4



٢١٤ م يف الفقه اإلسالميالرضاع احملرِّ

 كما بـّين اختصـاص أيب   --ولو كانت هذه القصةُ خمتصةً بسامل وحده، لََبّيَنها         . ٣
اذحبها، ولـن َتْجـِزَي عـن أحـٍد         ": من املعز، حيث قال   )2( بالتضحية باجلَذََعة  )1(بردة
 )3(."بعَدك

؛ )4(وال يكون ألحٍد بعدك   : لة لسه --فلو كان األمُر خاصاً بسامل، لَقال النيب         
 .ألنّ األمر يتعلق حبلّ الفروج وحرمتها، فهو أوىل ببيان اخلصوصية

 
 :وُيرّد على ما سبق

يصـح؛ ألنّ     عدا عائشة هو الظن، ال     --نّ القول بأنّ مستند سائر أزواج النيب        أ. ١
عـاُهّن إىل   مستنده اآليات واألحاديث اليت حّددت ِسّن الّرضاع يف الّصغر، وهذا مـا د            

 .استغراب فعل عائشة رضي اهللا عنها
 
 إذا وّضح حكماً شرعّياً جلماعٍة من اُألّمة، وليس يف الشـريعة مـا              --نّ النيب   أ. ٢

ُيعارضه، فإنّ ذلك احلكم يثبت يف حّق غريها من اُألّمة، أّما إذا كان هناك ما ُيعارضـه؛                 
، فإنّ ذلك يكون خاّصاً بـه وحـده،         كأن يأمر واحداً من اُألّمة خبالف ما أمر به الناس         

 )5(.وليس أمراً للجميع؛ حىت ال يسقط االستدالل األّول، وبذلك تتفق النصوص وتأتلف
                                                 

 العقبة الثانية مع السبعني، كما شهد بدراً وسـائر  هو هاين بن ِنَيار بن عبيد بن كالب، حليف لألنصار، شهد - 1
، االسـتيعاب ابن عبد الرب،    : ُينظر .املشاهد، تويف يف أوَّل خالفة معاوية بعد شهوده مع علّي حروبه كلها

٤/١٦٠٩. 
خمتـار  الـرازي،   : ُينظر .الصحيح أنّ جذعة املعز أقل من سنة، فلو كانت سنتني ألجزأت، وال رخصة - 2

 .٩٧، الصحاح
ــث روى  .١٩٦١: وقتها، رقم احلديث: ، كتاب األضاحي، باب٩٨٩، صحيح مسلم أخرجه مسلم، - 3 حي

إنَّ أَوَّلَ ما نبدأُ به يف يومنا هذا، ُنصلّي مث نرِجع فننَحر، فمن فعـل          ": قال رسول اهللا    : الرباء بن عازب، قال     
، وكان أبو ُبردة بـن      "، ليس مَن النُّسك يف شيء     ذلك، فقد أصاب ُسّنتنا، وَمن ذبح، فإّنما هو حلم قدَّمه ألهله          

 ."اذحبها ولن َتجزي عن أحٍد بعَدك": عندي َجذََعة خٌري من ُمِسّنة، فقال: نيار قد ذَبح، فقال
سبل الصنعاين،   .٥/٥١٨، زاد املعادابن القيم،  .٥/٩٦، عارضة األحوذيابن العريب، :  ُينظر- 4

 .٣/١٥٣٢، السالم
 .٥/٥٢٢، زاد املعادقيم، ابن ال:  ُينظر- 5



٢١٥ م يف الفقه اإلسالميالرضاع احملرِّ

 لسهلة أن تبـدي     فقد حّرم اُهللا أنْ ُتبدَي املرأةُ زينَتها إالّ لذي َمْحَرم، وأباح             
ا الشارع من عموم     فيكون ذلك رخصةً خاصةً به استثناه      - وهو غري َمْحَرم   -زينتها لسامل 

 .التحرمي، وليس عاماً لبقية الناس؛ حىت ال يبطل حكم اآلية
 قد بّين أوصـاف     --هذا لك وحدك؛ ألّنه     : وال ينحصر بيان اخلصوص يف قوله     . ٣

كوُنه يف احلولني، ويف زمن اجملاعـة يف الصـغر، وقبـل            : الّرضاع يف أحاديثه، من حيث    
 )1(. حممولٌ على اخلصوصالفطام، ِمّما يدل على أنّ حديث سهلة

 
 ادْعُـوهُمْ  : قصة سامل منسوخة؛ ألهنا كانت يف أّول اهلجرة عند نزول قولـه تعـاىل              :ثانياً

، أّما اعتبار الّصغر، فقد ثبت من حديث ابن عباس الذي مل َيقُْدم املدينة إالّ قبل                ))2لِآبَـائِهِمْ 
 )3(.الفتح، ومن رواية غريه من أحداث الصحابة

 . أحاديث الّصغر كانت بعد قصة ساملمبعىن أنّ 
 

 : دعوى النسخ مبا يلينوُيجاب ع
 )4(.ال يلزم من صغر الراوي أو تأّخر إسالمه أنْ ال يكون ما رواه متقّدماً. ١
-نّ أزواج النيب    بدليل أ وال ميكن إثبات النسخ؛ لعدم العلم بالتاريخ املتأخر ألحدمها؛          . ٢
-   بـل  -رضي اهللا عنـها - سامل حني ناظرن عائشة مل حتتج واحدةٌ منهن بنسخ قصة 

 .سلكن يف احلديث بتخصيصه بسامل، وعدم إحلاق غريه به
 حبديث سهلة لو كـان منسـوخاً، إذا     -رضي اهللا عنها  -وُيمتنع أن تعمل عائشة      

علمت الناسَخ له، سيما أّنها قد روت حديث سهلة، وروت غريه من أحاديث الرضاع يف    
 )5(.الصغر

                                                 
 .٥/٥٢٣، زاد املعادابن القيم، :  ُينظر- 1
 .٥آية :  سورة األحزاب- 2
 .٢/١٤٥٤، نيل األوطارالشوكاين، :  ُينظر- 3
 .١٠/١٨٦، فتح الباريابن حجر، :  ُينظر- 4
 .٢/١٤٥٤، نيل األوطارالشوكاين،   .٥/٥٢١، زاد املعادابن القيم، :  ُينظر- 5



٢١٦ م يف الفقه اإلسالميالرضاع احملرِّ

بالنسخ مدفوع؛ ألنّ قصة سهلة جاءت متأخرة عن نزول آية احلولني، وذلك            والقول  . ٣
 حيث إنّ سؤاهلا استنكار     ، وهو رجلٌ كبري   ؟كيف أُرِضعه : ظاهر من استغراهبا حني قالت    

 تعّجبت من   --؛ ألهنا تعلم أنّ الرضاع احملرِّم يف الصغر، فلّما مسح به            )1(لرضاع الكبري 
 .ذلك

 
حديث سهلة خمصوص بسامل دون َمـْن عـداه هـو اَألْوىل            وعليه، فالقول بأنّ     

باالعتبار؛ ألّنه ُيمتنع القول بنسخه بأحاديث الصغر أو العكس، لعدم العلم بالتـاريخ يف              
احلالتني، وألنّ يف ذلك إمكانيةَ العمل باألحاديث كُلِّها؛ حبملها على عمومها يف الصـغر              

 )2(. بهة اخلاصةفيما عدا ساملاً، ومحل حديث سامل على الرخص
 

 :مناقشة دليل أصحاب االجتاه الثالث
 وأتباعه، من القول بأنّ رضـاع الكـبري         –رمحه اهللا   –إنّ ما استدل به ابن تيمية        

ُيحرِّم للحاجة؛ دفعاً للمشقة واحلرج، فيتعّدى فيه احلكم إىل غري سامل، إّنما هو قول يـتم                
اب شرٍّ عظيم؛ فقد تّتخذه بعض النساء ذريعة        فيه اجلمع بني األدلة، ولكّن يف إجازته فتَح ب        

إلدخال َمْن تشاء من الرجال حبجة احلاجة إليه، فيقع ما ال ُتحمد عقباه، كما قد يّتخـذه                 
 )3(.بعض األشرار حيلةً للدخول على األجنبيات

 
؛ أي  )4()ويف قصة سامل جواز اإلرشـاد إىل احليـل        (: فتح الباري كتاب  جاء يف    
كون قصة سامل خمصوصة به ال تتعداه إىل غريه، سّداً للذرائع، ومنعـاً              وبذلك ت  املمنوعة،
 .للحيل

                                                 
 .٣/١٥٣٣، سبل السالمالصنعاين،   .١٠/١٨٦، فتح الباريابن حجر، :  ُينظر- 1
 .٥/٥٢٢، زاد املعادابن القيم، :  ُينظر- 2
ــاوي،  .٥٣، أحاديث الّرضاعاملرصفي،   .١٠/١٨٧، فتح الباريابن حجر، :  ُينظر- 3 احلفنـ

 .٢٢، الرضاع وبنوك اللنب
 .١٠/١٨٧، فتح الباري ابن حجر، - 4



٢١٧ م يف الفقه اإلسالميالرضاع احملرِّ

 :القول الراجح
 

 مذهب اجلمهور من الصحابة والتابعني والفقهـاء يف أنّ          – واهللا أعلم    –يترجح   
 :الّرضاع احملّرم هو ما كان يف الصغر، وال يقع التحرمي برضاع الكبري، وذلك ملا يلي

 
 )1(.اإلجابة عن االعتراضات عليهاو لقوة أدلتهم -١
 
 )2(. وألنّ األخذ هبا أحوط، حيث تتحقق البعضية برضاع الصغري دون الكبري-٢
 
 وألنّ يف ذلك مجعاً بني األدلة وإزالةً للتعارض، حيث حتمل أدلة حتـرمي الرضـاع يف                 -٣

الصغر على عمومها، ويكون حديث سهلة حمموالً على اخلصوصية بسـامل وحـده دون              
 .غريه؛ سّداً للذرائع بتغري الزمان وفساد األخالق

 
 .وبعد هذا، أعرض ألصناف احملرَّمات بالّرضاعة مع بيان أنواعها 

                                                 
 .٥٢، أحاديث الرضاع املرصفي،:  ُينظر-1
: ، ترتيب وضـبط   أعالم املوقعني عن رب العاملني    ابن القيم، مشس الدين أبو عبد اهللا حممد بن أيب بكر،            :  ُينظر -2

 . بريوت–م، دار الكتب العلمية ١٩٩٣ -هـ ٢/١٤١٤: ، ط٤/٢٦٤حممد عبد السالم، 



٢١٨ م يف الفقه اإلسالميالرضاع احملرِّ

 

 
  
 احملرمات بالرضاع

 :ويتضمن ثالثة مباحث   
 .احملرمات بالرضاع من طريق النسب: املبحث األول

 : وفيه مطلبان
. أصناف احملرمات بالرضاع من طريق النسب: املطلب األول                                             

انتشار احلرمة من جهة صاحب اللّنب، وجهة :  املطلب الثاني                                           
    .املرضعة، وجهة الرضيع 

 
 .ن طريق املصاهرةماحملرمات بالرضاع : املبحث الثاني  

 
 .الرضاع الطارئ على النكاح: املبحث الثالث                            

             
                 

 



٢١٩ م يف الفقه اإلسالميالرضاع احملرِّ

 املبحث األول
 احملرَّمات بالرضاع من طريق النسب

 املطلب األول
 أصناف احملرَّمات بالرَّضاع من طريق النسب

ُسّنة النبوّية بيانـاً    ذكر اُهللا سبحانه احملّرمات من النسب يف سورة النساء، وبّينتها ال           
واضحاً، وتال هذه األصناف بيانٌ جمملٌ لبعض احملّرمات بالرضاع، فقال تعاىل يف سـياق              

، فظّن الكثُري مـن النـاس أنّ      ))1الرَّضَـاعَة  مِّـنَ  وَأَخَـوَاتُكُم  أَرْضَعْنَكُمْ الالَّتِي وَأُمَّهَاتُكُمُ : التحرمي
رِضعة، واألخت من الرضاعة اليت رضعت مـع الرضـيع          الرَّضاَع احملرِّم حمصوٌر يف األم امل     

، وغفل البعض عن ذلك؛ جلَهله حبقيقة الرضاع، ِمّما أّدى إىل نكاح احملـارم،              )2(فحسب
حيث ال يعلم الرضيع مبا جرى من رضاع إالّ بعد الزواج أو تكوين أُسرة، فيترّتب علـى                 

 )3(.خرذلك نزاع وفساد؛ فريضى البعُض بالفراق، ويرفض البعض اآل
 

ورغم ذلك فإنّ الُسّنة النبوّية بّينت أّنه حيرم من الرضاع ما حيرم من النسب، وقد                
 .أَشْرُت إىل بقّية األصناف ببيان أدلة حترميها يف معرض احلديث عن أدلة التحرمي بالرَّضاع

 
م فكُلُّ َمْن حيرم بسبب القرابة ِمن الِفَرق السبع املذكورين يف الكتاب العزيز، حيـر              

 :بسبب الرضاع، وهذا تعريف هبذه األصناف

                                                 
 .٢٣آية :  سورة النساء-1
نتني من احملرمات بسبب رضاع الرضيع، وال يقتصر التحرمي عليهمـا، بـل              ذكر اث  – هنا   – احلقيقة أنّ القرآن     -2

يتعدامها إىل غريمها، ويف املذكور تنبيه على غري املذكور، وهذا ما ُيفهم من القرآن، وقد بّينته السنة بصريح البيان يف                    
ن رضع من املرأة حكـم      ، وبيان ذلك أنّ اآلية الكرمية أعطت مل       "حيرم من الرضاع ما حيرم من النسب      ": قوله  

األمومة ملن أرضعته، أي األصل، وأعطت البنتها حكم األخّوة، وهي الفرع، فقد جرى التنبيه على حرمة األصول                 
والفروع، وهكذا سائر حمارم املرأة نسباً حترم رضاعاً، وكذلك احلال بالنسبة لزوج املرأة املرضعة صاحب اللّنب، فهو                 

 .لك تتسع دائرة التحرمي، ويسمى ذلك انتشار التحرمي بلنب الفحلأبو الرضيع وابنته أخته، وبذ
 .٩٩، رسالة يف مسائل الّرضاعآل سنان، :  ُينظر-3



٢٢٠ م يف الفقه اإلسالميالرضاع احملرِّ

 .األم الّرضاعية: أّوالً
كُلُّ َمْن أرَضعتك، أو أرضعْت من أرَضعتك، أو أرضعْت َمْن َولََدك، : (وُيقصد هبا 

بواسطة أو بغريها، أو َولََدْت مرِضعَتك، بواسطة أو بغريها، أو َولَدت أباً من رضاع، أو 
 )1().أرَضعْته

 الرضيع املرأةُ اليت أرضَعْته، وأُمُّ مرِضعته، وأُمُّ صاحب اللّنب الذي حيث حترم على
هو زوج املرِضعة، وُمرِضعة مرِضعته، وُمرِضعة زوج املرِضعة، ومرِضعة أبيه من النسب، 

 )2(.ومرِضعة أمه من النسب
فكما حترم املرِضعة، حترم أصول الرضيع من اإلناث وإنْ علون، ِمن جهة األب أو 

 . ألهنّن جداته، وهذا ما ُيسّمى بأصول الرجل من الرضاعةاألم؛
 

 .البنت الرضاعية: ثانياً
كُلُّ َمن ارتضَعْت بلبنك، أو بلنب َمْن َولَْدَتُه، بواسطة أو بغريها، أو : (وُيقصد هبا 

بنت : أرَضعْتها امرأةٌ َولَْدَتها، بواسطة أو بغريها، وبنتها ِمن نسب أو رضاع وإنْ سفلت
 )3().رضاع

فتحرم على الرجل ابنته رضاعاً؛ أي اليت رضعت من لنب كان هو سبباً يف وجوده،  
وحترم عليه ابنة ابنه من الرضاع؛ أي اليت رضعت من لنب كان ابنه سبباً يف وجوده، 

 )4(.وكذلك حترم عليه ابنة ابنته رضاعاً؛ أي اليت أرضَعْتها ابنته الصلبية أو ابنته الرضاعية
 . على الرجل فروعه من الرضاعة، وإنْ نزلنأي أنه حيرم 

                                                 
حماضـرات يف عقـد     أبو زهرة،    .١٠/٢، احمللّىابن حزم، : وُينظر .٢٠، أحكام الزواج الديريب، -1

 .١١٦، الزواج وآثاره
النجدي، عثمان بن أمحد     .٤/١٠٠، كرت الراغبني احمللي،  .٤/٣، بدائع الصنائع الكاساين، - 2

هـ، دار عامل   ١/١٤١٨: ، ط ٢٢الوليد بن عبد الرمحن آل فريان،       : ، حتقيق قطع الرتاع يف حترمي الرَّضاع    بن قائد،   
ــانون األحــوال الســرطاوي،   .٦/٢٣٧، املفّصلزيدان، .          مكة املكرمة–الفوائد  شــرح ق

 .١/١٠٧، الشخصية
 .١٠/٢،  احمللىابن حزم،: وُينظر  .٢٠، أحكام الزواج،  الديريب- 3
 .١١٦، حماضرات يف عقد الزواج وآثارهأبو زهرة،   .٤/٣، بدائع الصنائعالكاساين، : ُينظر - 4



٢٢١ م يف الفقه اإلسالميالرضاع احملرِّ

 .األخت الرضاعية: ثالثاً
كُلُّ َمْن أرضَعْتها أمُّك، أو ارتضعت بلنب أبيك، أو َولََدْتها : (وُيقصد هبا 

 )1().ُمرِضَعُتك، أو الفحل
فتحرم على الرجل األخت الرضاعية اليت أرضعْتها أُمُّه، وحترم عليه أُخته الرضاعية  
، وكُلُّ بنت للمرِضعة هي )2(ت من زوجة أبيه بلنب كان أبوه سبباً يف وجودهاليت رضع

أخت للرضيع سواء َمْن رضعت مع الرضيع أو كانت سابقة أو الحقة، وكذلك ابنة 
 .صاحب اللنب من غري املرضعة هي أخت للرضيع ألب

 
 )3(.وبذلك فإّنه حيرم على الرجل األخت الرضاعية من جهة األبوين أو أحدمها 

 
 .بنت األخ وبنت األخت من الرضاع: رابعاً

بنت ولد املرِضعة أو الفحل، ِمن نسب أو رضاع وإنْ سفلت، وَمْن : (وُيقصد هبا 
أَرَضَعْتها أُخُتك، أو ارتضعت بلنب أخيك، وبنتها ِمن نسب أو رضاع، وبنت ولد أرضَعْتُه 

، بنت أٍخ أو أخٍت من أُمُّك، أو ارتضع بلنب أبيك، ِمن نسب أو رضاع، وإنْ سفلت
 )4().رضاع

فإذا كان للمرِضعة أو صاحب اللنب ولد، فإّنه أٌخ من الرضاعة، وابنته تكون بنت  
أخ من الرضاع، وكذلك األخت الرضاعية حترم ابنتها؛ ألهنا بنت أخت من الرضاع، ولو 
رضعت صغرية من أختك أو زوجة أخيك، فإهنا بنت أٍخ أو أخٍت من رضاع، وَمْن 

عت من لنب أمك هي أخت من رضاع، وابنتها بنت أخت من رضاع، وَمْن رضعت رض
 .من زوج أبيك هي أخت من رضاع ألب، وابنتها بنت أخت من رضاع ألب

                                                 
 .١٠/٢، احمللىابن حزم، : وُينظر  .٢٠، أحكام الزواج الديريب، - 1
 .١/١٠٧، ح قانون األحوال الشخصّيةشرالسرطاوي،  .٤/٣، بدائع الصنائعالكاساين، : ُينظر - 2
كُلَّ اثنني اجتمعا على ثدي واحد، صارا أخوين، أو أختني، أو أخاً وأختـاً مـن   ( وضابط األخّوة يف الرضاع - 3

بـدائع  الكاساين،  : ُينظر  ).الرضاعة، فال جيوز ألحدمها أن يتزّوج باآلخر، وال بولده، كما يف النسب
 .٤/٣، الصنائع

 .١٠/٢، احمللىابن حزم، : وُينظر  .٢١، أحكام الزواج الديريب، - 4



٢٢٢ م يف الفقه اإلسالميالرضاع احملرِّ

 حيوي فروع أبوي الرجل من – الثالث والرابع –أي أنّ التحرمي يف الصنفني  
 )1(.الرضاع وإنْ نزلن

 
 .العّمة الّرضاعية: خامساً

أخت الفحل، وأخت ذكٍر َولََدُه بواسطة أو بغريها، ِمن نسب أو : (وُيقصد هبا 
 )2().رضاع

فتحرم على الرضيع أخُت صاحب اللّنب؛ أي أخت زوج املرضعة؛ ألّنها عمته من  
الرضاعة، وكذلك أخوات األجداد من الرضاعة عمات، حيث إنّ أبا صاحب اللنب جدٌّ، 

 ولو كانت أخت صاحب اللّنب أو اجلد من وأخت اجلدِّ عّمة من جهة الرضاع، فتحرم،
 . عّمةٌ حترم، وأخت اجلّد ألم ُتسّمى عّمة، فتحرم– أيضاً –الرضاع، فإّنها 

 )3(.أي أّنه حيرم على الرجل فروع أجداده من الرضاع إذا انفصلن بدرجة واحدة 
 

 .اخلالة الرضاعية: سادساً
ها بواسطة أو بغريها، ِمن نسب أو أُخت املرِضعة، وأُخت أُنثى َولََدْت: (وُيقصد هبا 
 )4().رضاع

فإذا كانت املرِضعةُ أُّماً، فإنّ أُخَتها حترم على الرضيع؛ ألهنا خالة من الرضاع، وأّما  
أخوات اجلدات؛ كأخت أم املرِضعة، فإّنهن حيرمن على الرضيع؛ ألّنهن خاالته من 

رضاع إذا انفصلن بدرجة  بفروع األجداد من ال– أيضاً –الرضاع، وهذا ما ُيسّمى 
 )5(.واحدة

                                                 
 .١١٦، حماضرات يف عقد الزواج وآثارهأبو زهرة، : ُينظر - 1
 .١٠/٢، احمللىابن حزم، : وُينظر  .٢١، أحكام الزواج الديريب، - 2
 .٦/٢٣٨، املفصلزيدان،  .٤/٣، بدائع الصنائعالكاساين، : ُينظر - 3
 .١٠/٢،  احمللىابن حزم،: وُينظر  .٢١، جأحكام الزوا الديريب، - 4
بـدائع  الكاساين،  : ُينظر  . إنّ بنات العمات واخلاالت من الرضاعة جيوز نكاحهن كما يف النسب- 5

 .٤/٣، الصنائع



٢٢٣ م يف الفقه اإلسالميالرضاع احملرِّ

وكما حيرم على الرجل املذكورات من اإلناث، فكذلك حيرم على األنثى من  
؛ كصاحب اللنب وآبائه، واإلخوة من الرضاع، وأبناء اإلخوة )1(الذكور ما يقابله

ملرِضعة، وأخو صاحب اللنب اواألخوات من الرضاع، واخلال من الرضاعة؛ أي األخ لألم 
 .هو عم من الرضاعة، وحيرم على املرضعة أبناؤها من الرضاع، واهللا أعلمالذي 

                                                 
 .٦/٢٣٩، املفصلزيدان، :  ُينظر- 1



٢٢٤ م يف الفقه اإلسالميالرضاع احملرِّ

 املطلب الثاين
 انتشار احلرمة من جهة صاحب اللنب، وجهة املرضعة، وجهة الرضيع

ال خالف بني األئمة والعلماء أّنه حيرم من الرضاع ما حيرم من النسب؛ حيث  
 .ن أجل النسبُيحرِّم الزواَج ِمن أجل الرضاع ما ُيحرِّمه م

كيف ُتعرف قرابات الرضاع احملرِّمة وكيف تنتشر احلرمة؟ وِمن أي : ولكن 
 األصول تنتشر؟ وما ضابط انتشار احلرمة؟

 
ُتعرف قرابات الرضاع احملرِّمة كلها بأنْ ُيفرض انتزاع الرضيع من أسرته النسبية، ( 

ها الذي دّر لبنها بسببه، مث ويوضع يف أسرته الرضاعية؛ باعتباره ابناً ملن أرضعته ولزوج
يلحق به بعد ذلك كل فروعه، فكل صلة تتقّرر له أو لفروعه هبذا الوضع اجلديد، فهي 

 .)1()اليت ُتجعل أساساً للتحرمي أو التحليل بالرضاع
وِمّما سبق يتبّين أنّ أصول التحرمي بالرضاع، واليت تنتشر احلرمة عن طريقها  
 )2(:ثالثة

 . صاحب اللنب–األول 
 . املرِضعة–الثاين 

 . الرضيع–الثالث 
 

ونظراً الختالف الفقهاء يف انتشار احلرمة عن طريق صاحب اللنب، سأتناول  
 .القضية، بعرض اآلراء واألدلة واستدالالهتا، موِجزاً ما أمكن

أّما انتشار التحرمي من جهة املرضعة وجهة الرضيع، فأَْمٌر مّتفق عليه عند مجيع  
 .رض له بعد حبث اخلالف يف انتشار احلرمة بسبب صاحب اللّنبالفقهاء، أع

                                                 
 .٩٠، الزواج يف الشريعة اإلسالمية حسب اهللا، - 1
      املاوردي،  .٢/٢١١،  أسهل املداركالكشناوي،  .٤-٤/٣، عبدائع الصنائالكاساين، :  ُينظر- 2

زاد ابن القيم،     .٣٤/٣٨، جمموع فتاوى ابن تيميةابن تيمية،   .٤٥-٤٣، كتاب الرضاع
 .٥/٤٩٥، املعاد



٢٢٥ م يف الفقه اإلسالميالرضاع احملرِّ

 .انتشار احلرمة من جهة صاحب اللّنب: أّوالً
، حيث اختلف الفقهاء يف ثبوت )1(وهذا ما ُيسّمى بانتشار احلرمة بلنب الفحل 

التحرمي ِمن ِقَبِل صاحب اللنب؛ أي انتشار احلرمة منه كما تنتشر من املرأة، وذلك إىل 
 )2(:ته وآبائه وغريمها، فكان هلم يف ذلك قوالنإخو

 إن ثبوت احلرمة وانتشارها من جهة الفحل إىل أقاربه، كثبوهتا وانتشارها :القول األّول
 .ِضعةاملرمن جهة 
 )3(.أئمة املذاهب األربعة و،التابعنيومجهور العلماء من الصحابة وهو قول  

 .ل ال تنتشر احلرمة من جهة الفح:القول الثاين
 )4(.الظاهريةبعض الصحابة والتابعني، ووهو قول  

 سبب االختالف
 للحديث الذي روته عن استئذان عمها من – رضي اهللا عنها –هو خمالفة عائشة  

الرضاعة أفلح بن قعيس، الذي هو أٌخ لزوج املرِضعة اليت أرضعتها؛ فقد ُروي عنها أهنا 
مل تكن ُتدِخل عليها َمْن أرضَعْتُه نساء كانت ال ترى التحرمي ِمن ِقَبِل الفحل؛ حيث 

 )5(. ال ُتحرِّم شيئاً ِمن قبل الرجال– عندها –إخوهتا، أي أنّ الّرضاعة 
الّرسالة هذه ورغم ذلك، فإنّ احلُّجة يف الُسّنة النبوّية، ال فيما خالفها، وقد ورد يف  

 .نة أخ صاحب اللنبالكثري من األدلة الصحيحة الّدالة على انتشار احلرمة إىل أخ واب
                                                 

 .        وهو اللنب الذي نزل من املرأة بسبب والدهتا من رجل، حيثُ ُينسب اللنب إليه؛ لكونـه سـبباً يف نزولـه   - 1
الزخمشــري،   .١٤/٤٨، عمدة القاريالعيين،  .١٠/١٨٧، فتح الباريابن حجر، : ُينظر

: ، ط ١٨٥ /٣بـراهيم مشـس الـدين،       إ: ، وضـع حواشـيه    الفائق يف غريب احلديث   جار اهللا حممود بن عمر،      
 . بريوت–م، دار الكتب العلمية ١٩٩٦ –هـ ١/١٤١٧

اختلف : ث ذهب جماهد وابن سريين إىل التوقف فيه، قال جماهد هناك قول ثالث ال ُيعتّد به يف لنب الفحل؛ حي- 2
 .١٠/٥، احمللّىابن حزم،  .٢/٣٩٤، أحكام القرآناهلراسي، : ُينظر .فيه الفقهاء، فلست أقول شيئاً

.        ٥/٥٠،  األمالشافعي،    .٢/٢٩، بداية اجملتهدابن رشد،  .٤/٣٥١،  البنايةالعيين،:  ُينظر- 3
  .٥/٥٠٢، املعادزاد ابن القيم، 

، احمللىابن حزم،   : ُينظر  . روي القول بذلك عن عائشة، وابن املسيب، وعطاء، والنخعي وغريهم- 4
١٠/٣. 
 .٢/٣٧٧، املقدماتابن رشد، :  ُينظر- 5



٢٢٦ م يف الفقه اإلسالميالرضاع احملرِّ

 تأّولت أنّ ذلك رخصة هلا يف شأن أفلح خاصة، – رضي اهللا عنها –ولعلّ عائشة  
 يف رضاع سامل، فرجَعْت إىل ظاهر قوله تعاىل يف -  -كما تأّول سائر أزواج النيب 

، وهلذا املعىن اختلف ))1اعَةالرَّضَ مِّنَ وَأَخَوَاتُكُم أَرْضَعْنَكُمْ الالَّتِي وَأُمَّهَاتُكُمُ  :سياق التحرمي
 )2(.العلماء يف التحرمي بلنب الفحل

 
 أدلة مجهور العلماء على وقوع التحرمي بلنب الفحل

استدل مجهور العلماء على وقوع التحرمي بلنب الفحل، بالُسّنة النبوية، واألثر،  
 :واملعقول

 
 :الُسّنة النبوية: أوالً

إين :  بن قعيس، فأبيُت أنْ آذن له، فَأَرَسلَاستأذن عليَّ أفلُح: عن عائشة قالت 
، فذكَْرُت ذلك له، عمك، أرَضَعْتِك امرأةُ أخي، فأَبيُت أنْ آذن له، فجاء رسولُ اهللا 

 )3(."ِليدخل عليك، فإّنه عمك": فقال
 :وجه االستدالل

أنّ احلديث أثبت العمومة بني عائشة وأفلح بلنب الفحل وحده، فإذا ثبتت العمومة  
 الرضيعة وأخي صاحب اللنب، فكذلك تثبت اُألخّوة بينها وبني ابن صاحب اللنب بني

 )4(.بطريق اَألْوىل
  
أي أنّ أقرباء املرضعة وصاحب اللنب كلهم حمارم للرضيع، سواء أكانوا من جهة  

 .اَألب الرضاعي أم املرأة املرضعة

                                                 
 .٢٣آية :  سورة النساء- 1
 .٢/٣٧٧، املقدماتابن رشد، :  ُينظر- 2
 . من الرسالة١١٤ص:  أخرجه مسلم، ُينظر خترجيه- 3
، البنايةالعيين،    .٣/١٥٣٤، سبل السالمالصنعاين،  .١٤/٤٨، عمدة القاريالعيين، :  ُينظر- 4
 .٥/٥٠٤، زاد املعادابن القيم،   .٤/٣٥١



٢٢٧ م يف الفقه اإلسالميالرضاع احملرِّ

 :األثر: ثانياً
، أَرضَعْت إحدامها جارية، واألخرى عن ابن عباس، أّنه ُسئل عن رجل له جاريتان 

 )2().واحد)1(ال، اللِّقاح: (غالماً، أحيلّ للغالم أن يتزّوج اجلارية؟ فقال
 

 :وجه االستدالل
إنّ ماَء الرجل الذي أرضعت الزوجتان بسببه الطفلني واحٌد، وهو السبب يف محل  

فيكون بني الغالم الزوجتني ودّر اللنب، فهو أٌب للجميع، كما أنّ الزوجات أمهات، 
 )3(.واجلارية عالقة أُخّوة بسبب هذا اللقاح، فال حيل ألحدمها التزّوج باآلخر

 
 :املعقول: ثالثاً

إنّ اللّنب الذي ُينبت اللّحم وُينشز العظم إّنما يتكّون يف املرأة بسبب وطء الرجل  
 ألنّ اللّقاح للمرأة؛ أي من مائهما، فتكون اجلزئية بني الرضيع وبني املرأة وزوجها؛

 )4(.واحد

                                                 
أبــو جيــب،  .٣/٢٠٧،  الفائق يف غريب احلديثالزخمشري،: ُينظر . هو ماء الفحل أو ما يف صلبه- 1

 . دمشق–م، دار الفكر ١٩٩٨ -هـ ١/١٤١٩:إعادة ط، ٣٣١، ، القاموس الفقهي لغة واصطالحاًسعدي
قال . ١١٥٢: ما جاء يف لنب الفحل، رقم: الرضاع، باب: ، كتاب٢/٣٧٩، سنن الترمذي أخرجه الترمذي، - 2

 .وهذا األصلُ يف هذا الباب: أبو عيسى
 .١/٣٣٦، صحيح سنن الترمذياأللباين، :  ُينظر .وصحح األلباين إسناده

ــرة،  .١١٠، رسالة يف مسائل الرضاعآل سنان،  .٤/٥، ، بدائع الصنائعينالكاسا:  ُينظر- 3 ــو زه أب
 .١٢٠، حماضرات يف عقد الزواج وآثاره

ــدان،  .٥٦، كتاب الرضاعاملاوردي،   .٤/٥، ، بدائع الصنائعالكاساين:  ُينظر- 4 زيــ
 .٦/٢٤٠، املفصل



٢٢٨ م يف الفقه اإلسالميالرضاع احملرِّ

 أدلة الفريق الثاين على عدم وقوع التحرمي بلنب الفحل
 :استدل الظاهرية على عدم انتشار احلرمة من جهة الفحل، بالقرآن الكرمي، واألثر 
 :القرآن الكرمي: أوالً

 مِّـنَ  اتُكُموَأَخَـوَ  أَرْضَـعْنَكُمْ  الالَّتِـي  وَأُمَّهَـاتُكُمُ : حيث قال تعـاىل يف معـرض التحـرمي         
 ))1الرَّضَاعَةِ

 :وجه االستدالل
أنَّ اهللا ذكر التحرمي بالرضاعة من جهة األم، ولو ثبت التحـرمي بلـنب الفحـل                 

 )2(.باحلديث، ألّدى ذلك إىل نسخ القرآن بالسنة
 :األثر: ثانياً

  زينَب بنت أم   – بنت أيب بكر الصديق       أمساءُ – امرأةُ الزبري بن العوام      فقد أرضَعتِ  
، وكانت زينب تعترب الزبَري كأبيها، وأبناَءه كإخوهتا، فلما أرسل عبد اهللا بن الـزبري               سلمة

 استغربت زينب؛ ألنّ    – من الكلبية    –ليخطب أم كلثوم ابنةَ زينب ألخيه محزة بن الزبري          
أّما ما ولدْت أمساء فهم إخوتك، وما كان مـن          : أم كلثوم مبرتلة ابنة أخته، فقال عبد اهللا       

إنَّ : ا فليسوا لك بإخوة، فأرسلْت تسأل، والصحابة متوافرون يف املدينـة، فقـالوا            غريه
 )3(.الرضاعة ِمن ِقبل الرجل ال ُتحرِّم شيئاً، فأنكحيها إّياه

 :مناقشة أدلة أصحاب القول الثاين
إنّ القول بأنّ الرضاعة من جهة األم وحدها مردوٌد، ألنّ اللنب لألب أيضاً؛ حيث ثار               . ١

 قد أثبت العمومة بني عائشـة وأفلـح بلـنب        إذا كان    بوطئه، واألم وعاء له، و     اللنب
الفحل، فثبوت اُألخّوة بينها وبني ابن صاحب اللّنب أْوىل؛ حيـثُ إنّ اهللا عّمـم لفـظ                 

ة، وبذلك تكون الُسّنة مبيِّنـةً      ، فتشمل األخت من أبيه من الرضاع      األخوات من الرضاعة  
 .للقرآن

                                                 
 .٢٣آية :  سورة النساء- 1
 .٥٠٣ – ٥/٥٠٢، زاد املعادابن القيم، : ُينظر - 2
 . بريوت–، دار الكتب العلمية ٢٣٠، مسند الشافعيأخرجه الشافعي، حممد بن إدريس،  - 3

 .١٦٥٧: ، رقم٤/٥، تلخيص احلبريابن حجر، : ُينظر .وقد سكت عليه احلافظ ابن حجر 



٢٢٩ م يف الفقه اإلسالميالرضاع احملرِّ

صحابة ال يرون التحرمي به باطلة؛ فقد صح عن أكثر الصحابة وقـوع             إنّ دعوى أنّ ال   . ٢
التحرمي به، وبذلك أفتت عائشة، وقد صرَّح األثر املذكور أنّ الزبري كان يرى زينَب ابنَته               

 !فأين يقع عبد اهللا بن الزبري من هؤالء؟بتلك الرضاعة، 
، كما  لغه السنة الصحيحة  مث إنّ َمن أفتوها باِحلل جمهولون؛ فلعلّها سألت َمن مل تب           

 )1(.أنّ معظم الصحابة كانوا خارج املدينة
 :القول الراجح

والواضح ما (:  سبل السالم كتابقول اجلمهور، قال صاحبللباحث يترّجح  
 )2(.)ذهب إليه اجلمهور

 كانت ِمّمن - رضي اهللا عنها -أنّ عائشة )3(عمدة القاريكتاب وقد جاء يف  
حىت لو مل يصّح هذا، فإنّ عملَ الصحايب أو فتواه إن كان قبل ورود ُيحرِّم بلنب الفحل، و

احلديث، مث جاء احلديث بعدها، فاحلديث هو احلُجة، وبذلك ُتقّدم رواية الراوي على 
 )4(.فتواه

وقد (: وذكر ابن العريب املالكي انعقاد اإلمجاع على وقوع التحرمي به، حيث قال
لفحل يف األخبار واألمصار، فليس أحٌد يقضي بغريه، استقر األمُر على التحرمي بلنب ا

 )5(.)وانعقد اإلمجاع على التحرمي به، وهو احلّق الذي ال إشكال فيه
 
إنّ لنب الفحل ُيحرِّم، وإنّ التحرمي ينتشر منه كما ينتشر من (: يقول ابن القيم 

 خالف من املرأة، وهذا هو احلق الذي ال جيوز أن يقال بغريه، وإنْ خالف فيه َمْن
 أحقُّ أن ُتّتبع،وُيترك ما خالفها ألجلها، - -الصحابة وَمْن َبعدهم، فَُسّنةُ رسول اهللا 

 )6(.)وال ُتترك هي ألجل قوِل أحٍد كائناً َمْن كان
                                                 

 .٥٠٤ – ٥/٥٠٣، زاد املعادابن القيم، : ُينظر - 1
 .٣/١٥٣٤، سبل السالم الصنعاين، - 2
 .١٤/٥٠، عمدة القاريالعيين، : ا ما ذكره ابن عبد الرب، ُينظر هذ- 3
 .٨٩، الزواج يف الشريعة اإلسالميةحسب اهللا،   .١٠/١٩٠، فتح الباريابن حجر، :  ُينظر- 4
 .٥/٩٠، عارضة األحوذي ابن العريب، - 5
 .٥/٥٠٢، زاد املعاد ابن القيم، - 6



٢٣٠ م يف الفقه اإلسالميالرضاع احملرِّ

 :)1(وعليه، فإنّ الفحل ينشر احلرمة ِمن ِقَبِله إىل قراباته، وهم 
 . أبواه وإنْ علوا-١
 . وإناثاً، وإنْ سفلوا ولده، وولد ولده، ذكوراً-٢
 إخوته وأخواته، دون شيء من أوالدهم؛ ألنّ أوالد إخوته وأخواته هم أبناء أعمام -٣

 .وعمات، وليسوا من حمارم الرضيع
 . أعمامه وعماته، وأخواله وخاالته-٤

مبعىن أنّ التحرمي ميتد من صاحب اللّنب إىل أصوله وفروعه وحواشيه؛ أي أنّ مجيع  
 .للرضيعحمارمه حمارم 

 
 .انتشار احلرمة من جهة املرِضعة: ثانياً

 :)2(تنتشر احلرمة ِمن ِقَبل املرِضعة إىل اآليت ذكرهم 
 . أمها وأبوها وإنْ علوا-١
 . ولدها وولد ولدها، ذكوراً وإناثاً، وإنْ سفلوا-٢
 إخوهتا وأخواهتا، فهم أخوال وخاالت، دون شيء من أوالدهم؛ ألنّ أوالدهم ليسوا -٣

 .مونذوي احملارم للرضيع، بل هم  أوالد أخوال وخاالت، فال ُيحّرمن 
 . أعمامها وعماهتا، وأخواهلا وخاالهتا-٤
 

مث التحرمي وحنوه، بالنظر إىل املرِضع، فإنّ أقاربه : ( سبل السالم كتابجاء يف 
 )3().أقارب للرضيع

 .أي أنّ حمارم املرِضعة حمارم للرضيع 
 

                                                 
ــاوردي،  .٢/٣٧٥، املقدماتابن رشد،   .٤/٤، بدائع الصنائعالكاساين، :  ُينظر- 1 املـ

 .٩/١٩٣، الشرح الكبري، املقدسي .٤٥، كتاب الرضاع
ــاوردي،   .٢/٢١١، أسهل املداركالكشناوي،  .٤/٣، بدائع الصنائعالكاساين، :  ُينظر- 2 املـ

 .٩/٣٢٩، اإلنصافاملرداوي،   .٤٥ – ٤٤، كتاب الرضاع
 .٣/١٥٣٨، سبل السالم الصنعاين، - 3



٢٣١ م يف الفقه اإلسالميالرضاع احملرِّ

 .من جهة الرضيعانتشار احلرمة : ثالثاً
حيث خيتص التحرمي بالرضيع نفسه، وينتشر إىل أوالده، وال ينتشر حترميه إىل َمن  

يف درجة الرضيع من إخوته وأخواته، وال إىل َمن هو أعلى منه من آبائه وأمهاته، وأعمامه 
 )1(.هوعماته، وأخواله وخاالت

 
 خاصة؛ أي دون إخوته وقُدَِّر الطفلُ الرضيع: (جواهر اإلكليلكتاب قال صاحب  

وأخواته وأصوله، وأّما فروعه، فهم كالرضيع يف حرمة املرِضعة وأمهاهتا وبناهتا وأخواهتا 
  )2().وعماهتا وخاالهتا

وتعليل ذلك؛ أي تعليل أنّ التحرمي ال يتعّدى إىل أقرباء الرضيع غري أوالده، ألنّ  
للّنب، فإذا اغتذى به الرضيع، سبب التحرمي ما ينفصل من أجزاء املرأة وزوجها، وهو ا

صار جزءاً من أجزائهما، فانتشر التحرمي بينهم، خبالف قرابات الرضيع اآلخرين؛ ألنه 
 )3(.ليس بينهم وبني املرِضعة وال زوجها نسٌب وال سبٌب

 
 أنّ انتشار احلرمة من جهيت صاحب اللنب واملرضعة أعّم من :وخالصة ما سبق 

ذلك ألنّ اللّنب للمرِضعة وزوجها، وفعل الّرضاع منها، انتشارها من جهة الرضيع؛ و
فتكون جهتها أقوى، فتعّم احلرمة هلا وألصوهلا وفروعها وحواشيها، وكذلك تعّم من جهة 
صاحب اللنب، بينما جهة الرضيع تكون أضعف، فتكون احلرمة أخّص؛ أي تقتصر عليه 

 .وعلى فروعه، واهللا أعلم
 

                                                 
ــاوردي،   .٢/٣٧٥، املقدماتابن رشد،  .٤/٣، بدائع الصنائعالكاساين، : ظر ُين- 1 املـ

 .٩/١٩٤، الشرح الكبري، املقدسي  .٤٥، كتاب الرضاع
 .١/٥٦٧، جواهر اإلكليل اآلّيب، - 2
 .١٧٧ – ١٠/١٧٦، فتح الباريابن حجر، :  ُينظر- 3



٢٣٢ م يف الفقه اإلسالميالرضاع احملرِّ

، فإنّ ِصلة اُألسرة الرضاعية بأسرة الرضيع  من التحرميوأّما بالنسبة ملا ُيستثىن 
 غري –النسبية بسبب رضاعه، ال أثر هلا يف حترمي أو حتليل، وهلذا ال يثبت ألقاربه النسبيني 

 )1(. مثل ما يثبت له هو وفروعه هبذا الرضاع–فروعه 
 

 –ه  عدا فروع–حيث حيلّ لقرابة الصغري من الرضاع نكاح أقربائه من النسب  
 .وبالعكس؛ ألنّ نظري هذا من النسب حالل، ولعدم توفّر حكمة التحرمي بالرضاع فيها

فيجوز لصاحب اللنب التزّوج بأخت ابنه من الرضاعة، أو أم ابنه من الرضاعة وإنْ  
 .علت، أو أية امرأة قريبة من غري فروعه

ا من الرضاعة وإنْ كما جيوز للمرِضعة التزّوج بأخي ابنها من الرضاعة، أو أيب ابنه 
 .عال، أو أي قريب من غري فروعه

وجيوز البنة املرِضعة التزّوج بأيب أخيها من الرضاعة، أو أحد إخوة أخيها من  
 .الرضاعة، أو أحد أقرباء الرضيع دون فروعه

  
وجيوز البن املرِضعة التزّوج بأم الرضيعة، أو بإحدى أخواهتا النسبيات، أو إحدى  

 )2(.لفروعقريباهتا عدا ا
 

وُيعترب فهُم ما سبق ُمغنياً عن تعداد املستثنيات الكثرية، اليت عّدها علماء احلنفية  
 .بالذات

 

                                                 
، الزواج يف الشريعة اإلسالمية   اهللا،  حسب    .٣٤/٥٨، جمموع فتاوى ابن تيميةابن تيمية، :  ُينظر- 1
٩٠. 
.        ٥/٥٣٧،  التاج واإلكليل املواق،   .٢/٣٧٦، املقدماتابن رشد،  .٤/٣٤٨،  البنايةالعيين،:  ُينظر- 2

زاد ابن القيم،     .٣٤/٣٨، جمموع فتاوى ابن تيميةابن تيمية،  .٢١، أحكام الزواجالديريب، 
 .٢٦ – ٢٥،  يف حترمي الرضاعقطع الرتاعالنجدي،   .٥/٤٩٥، املعاد



٢٣٣ م يف الفقه اإلسالميالرضاع احملرِّ

 موقف القانون
بالنسبة ملوقف قانون األحوال الشخصية األردين ِمن احملرمات بالرضاع من طريق  

 بسبب الرضاع، النسب وما ُيستثىن منها، فقد أخذ القانون مبا سبق ذكره من احملّرمات
 :منه ما نصه) ٢٦(فجاء يف املادة 

حيرم على التأبيد من الّرضاع ما حيرم من النسب، إالّ ما استثين ِمّما هو مبّين ( 
 )1().يف مذهب اإلمام أيب حنيفة

 
 )2(.وقد سبقت اإلشارة إىل املستثنيات 

                                                 
 .١/١٠٩، شرح قانون األحوال الشخصيةالسرطاوي، :  ُينظر- 1
 .٤/٣٤٨، البنايةالعيين،   .٤/٦،  بدائع الصنائعالكاساين،:  ُينظر- 2



٢٣٤ م يف الفقه اإلسالميالرضاع احملرِّ

 املبحث الثاين
 ن طريق املصاهرةماحملرَّمات بالرَّضاع 

 :هاء يف وقوع التحرمي باملصاهرة الرضاعية على قولنياختلف الفق 
 

 كُلُّ َمن حيرم باملصاهرة، حيرم مثله بالرضاع؛ أي أنّ كُلّ َمن حيرم بسبب :القول األّول
الزواج من أصول الزوجة وفروعها، وأصول الزوج وفروعه، حيرم مثله عند حصول 

 .الرضاع
 )1(.وهو قول األئمة األربعة 

 
 . التوقّف فيه، مع ترجيح عدم التحرمي:القول الثاين

 )2(.وهو قول شيخ اإلسالم ابن تيمية وتلميذه ابن القيم 
 

 أدلة أصحاب القول األول
: استدل األئمة األربعة على وقوع التحرمي باملصاهرة الرضاعية بعموم قوله  

 .)3("حيرم من الرضاعة ما حيرم من النسب"
 :وجه االستدالل باحلديث

 مع مشول النسب يث أجرى الرضاعة ُمجرى النسب وشّبهها به،أنّ احلد 
 فما يثبت للنسب من التحرمي، يثبت للرضاعة مثله؛ فإذا حرمت امرأة األب للمصاهرة،

 )4(.واالبن، وأم املرأة وابنتها من النسب، حرم نظريها بالرضاع

                                                 
، التاج واإلكليل املواق،    .٣/١١٩، االختياراملوصلي،  .٤/٦، بدائع الصنائعالكاساين، :  ُينظر- 1
.        ١٣٦، رســالة يف مســائل الرضــاعآل ســنان،   .٥/٤١،  األمالشافعي،  .٥/٥٣٩

 .٦/٢٤٢، املفصلزيدان، 
 .٥/٤٩٦، زاد املعادابن القيم،   .٣٤/٤٠، جمموع فتاوى ابن تيميةابن تيمية، :  ُينظر- 2
 . ِمن الرسالة١٣٨ص:  أخرجه مسلم، ُينظر خترجيه- 3
 .٦/٢٤٣، املفصلزيدان،  .٥/٤٩٦، د املعادزاابن القيم،  .٥/٤١، األمالشافعي، :  ُينظر- 4



٢٣٥ م يف الفقه اإلسالميالرضاع احملرِّ

 أدلة أصحاب القول الثاين
 : التحرمي باملصاهرة الرضاعية باملعقولاستدل ابن تيمية وابن القيم على عدم وقوع 
فاحلديث مل يذكر ما حيرم باملصاهرة، كما أنّ املعاين املوجودة يف النسب اليت تثبت  

حرمة املصاهرة بسببها، ال توجد يف الرضاع، فال ُيقاس التحرمي يف املصاهرة بالرضاع على 
 فال يلزم أنْ حترم – َولََدْتها  أي اليت–املصاهرة بالنسب؛ فلو حرمت عليه أم امرأته نسباً 

عليه أم امرأته اليت أرضعتها؛ ألنه ال نسب بينه وبينها وال مصاهرة وال رضاع، وُيضاف 
 )1(.إىل ذلك أنه ال رحم يف الرضاعة ُيخشى عليها، وبذلك يبقى اِحللّ هو الثابت

 
 

 :القول الراجح
قول األئمة األربعة، القائلني بعد العرض املوجز ألدلة كال الفريقني، فإّنه يترّجح  

 )2(:بوقوع التحرمي باملصاهرة الرضاعية، وذلك ملا يلي
 
 . لعموم دليل اجلمهور-١
 
 . وألنّ دليل التحرمي أصرح من أدلة اإلباحة-٢
 
الزواج من املصاهرة الرضاعية عقلية تصادم النصوص  وألنّ تعليالت من أباحوا -٣

 .الصرحية، واهللا أعلم
 

  

                                                 
، حماضرات يف عقد الزواج وآثاره    أبو زهرة،     .٤٩٧ – ٥/٤٩٦، زاد املعادابن القيم، :  ُينظر- 1

١٢١ – ١٢٠. 
 .٥٠٠ – ٥/٤٩٦، زاد املعادابن القيم، : هذا وقد توّسع ابن القيم يف عرض األدلة ومناقشتها، ينظر 

 .١٣٧ – ١٣٦، يف مسائل الرضاعرسالة آل سنان، :  ُينظر- 2



٢٣٦ م يف الفقه اإلسالميالرضاع احملرِّ

 :ن طريق املصاهرةميان للمحّرمات بالرضاع وهذا ب 
 
 .أم الزوجة من الرضاع: أّوالً

وهي اليت أرضعْت زوجَتك، حيث حترم على الزوج مبجرد العقد على ابنتها،  
وبذلك فإنّ مرِضعة )1(.وحترم جدات الزوجة من الرضاع من أبيها أو أمها، وإنْ علون

 .الزوجة تكون كاُألم هلا
 
 .جة من الرضاعبنت الزو: ثانياً

وهي اليت أرضعتها زوجُتك بلنب رجل آخر قبل أن تتزّوجك، حيث حترم  
بالدخول بالزوجة، وكذلك حيرم فروعها من الرضاع، كبنات بناهتا، وبنات أبنائها 

 )2(.رضاعاً، وإنْ سفلن
 .فتكون بنت الزوجة كالربيبة 

 
 .زوجة االبن رضاعاً، وإنْ نزل: ثالثاً

ابنك من الرضاع، أو ابن ابنك، أو ابن بنتك رضاعاً، حيث وهي اليت تزّوجت  
 .حترم عليك؛ أي على األب وإنْ عال

 . وهي اليت ُتسّمى حليلة االبن 
 

 .زوجة األب رضاعاً، وإنْ عال: رابعاً
وهي زوجة صاحب اللنب؛ أي زوجة أبيك من الرضاع، أو زوجة جدك من  

 . أو ابن البنت من الرضاع، وإنْ سفلواالرضاع، حيث حترم على االبن، أو ابن االبن،

                                                 
ــنان،  .١/٥٦٨، جواهر اإلكليلاآليب،   .٤/٦، بدائع الصنائعالكاساين، :  ُينظر- 1 آل سـ

 .٦/٢٤٢، املفصلزيدان،  .١٣٧، رسالة يف مسائل الرضاع
 .املصادر السابقة:  ُينظر- 2



٢٣٧ م يف الفقه اإلسالميالرضاع احملرِّ

فلو كان لرجل زوجة مرِضعة، فرضع منها طفل، فالرجل يصري أباه رضاعاً، فإذا  
كان لألب الرضاعي زوجة أخرى، فهي زوجة لألب رضاعاً، فتحرم على االبن من 

 )1(.الرضاعة
 

 )2(:وخالصة هذه األصناف 
 

 :أنّ الرجل إذا تزّوج امرأة فإّنه
 . عليها أصوله وفروعه، مبجرد العقد عليها حيرم-أ

 
 . وحيرم عليه أصوهلا مبجرد العقد، وفروعها بالدخول هبا-ب

                                                 
، قطع الـرتاع   النجدي، .٥/٤١،  األمالشافعي،  .٤/٦، بدائع الصنائعالكاساين، :  ُينظر- 1
 .٢٤٣ – ٦/٢٤٢، املفصلزيدان، .       ٢٥ – ٢٤
 .٩٨، الزواج يف الشريعة اإلسالميةحسب اهللا، :  ُينظر- 2



٢٣٨ م يف الفقه اإلسالميالرضاع احملرِّ

 املبحث الثالث
 الرضاع الطارئ على النكاح

إنّ الّرضاع كما حيصل قبل الزواج فيمنع منه، كذلك قد يقع بعده، فما احلكم  
 الذي يترّتب عليه؟

 
 الطارئ على النكاح كاملقارن يف التحرمي؛ حيث اتفق الفقهاء على أنّ الّرضاع 

يقطع النكاح، سواء اقتضى حرمة مؤّبدة، أم حرمة مؤقتة؛ كتحرمي اجلمع بني األختني 
 )1(.رضاعاً

 
 :على النكاح نوعان)2(وِمّما سبق يتبّين أنّ احلرمة بالرضاع الطارئ 

 
 )3(.احلرمة املؤّبدة: أّوالً

 صغرية، مث ُترِضعها أُمُّه أو أُخُته، فإنّ زوجته وِمن صورها أن يعقد الرجل على 
الصغرية حترم عليه على التأبيد؛ ألّنها صارت أُخته من الرضاع أو ابنة أخته رضاعاً، وهذا 

 .أمٌر ال خالف فيه
 

وكذلك األمر لو كان له زوجتان صغريتان، مث أرضعتهما زوجُته الكبرية، فإّنه  
 .لى البنات ُيحرِّم اُألم، والدخول باألم رضاعاً ُيحّرمهماحيرم عليه اجلميع؛ ألنّ العقد ع

                                                 
، األمالشافعي،    .٥/٥٣٩، التاج واإلكليلاملّواق،  .٣/١٢٠، االختياراملوصلي، :  ُينظر- 1
ــي  .٤/١٠٢، حاشية عمرية على كرت الراغبنيعمرية، .           ٥/٥٣ ــبري، املقدس ــرح الك ، الش
 .١٠/٧، احمللىابن حزم،   .٩/٢٠٧
املقرئ، : ُينظر . أي أّنه كما ُيحرِّم الّرضاُع النكاَح يف االبتداء، يدفعه إذا طرأ عليه– ويقصد باحلرمة فيه - 2

 .٣/٣٨٧، إخالص الناوي
،  األم الشافعي، .١/٥٦٨، جواهر اإلكليلاآليب،   .٤/١٥، الكاساين، بدائع الصنائع:  ُينظر- 3
 .٩/٢٠٧، الشرح الكبري، املقدسي  .٥/٥٣



٢٣٩ م يف الفقه اإلسالميالرضاع احملرِّ

 )1(.احلرمة املؤقّتة: ثانياً
وِمن صورها أنْ يتزّوج صغريتني؛ بأن يعقد على كل واحدة على حده، مث تأيت  

أجنبية، فترضعهما معاً أو على التعاقب، فإّنه حيرم عليه اجلمع بني الصغريتني؛ ألّنهما 
لرضاع، حيرم اجلمع بينهما كما يف النسب، ومع ذلك، فله أن يتزّوج صارتا أختني من ا

 .إحدامها؛ ألنّ احملّرم هو اجلمع بينهما فحسب
 
 

 : بالرضاع الطارئحال إفساد النكاح)2(ضمان املهر
إنّ املرأة يف إفساد النكاح بالرضاع الطارئ، إّما أنْ ُتفِسد نكاَح نفِسها، أو ُيفِسد  

اء أكان األمر قبل الدخول أم بعده، فإذا استحقت ضمان املهر، فهل غُريها نكاَحها، سو
الزوج هو املكلّف بضمانه رغم أنّ الفساد مل يقع من جهته؟ وهل الضمان يكون مطلقاً أم 

 .بتعّمد الفساد؟
 
إذا أفسدت املرأةُ نكاَح نفسها قبل الدخول، فال مهر هلا اتفاقاً؛ جمليء الفرقة من جهتها، ) أ

 .اقها كما لو ارتّدتفسقط صد
 

 زوجَته – غُري املدخول هبا بلِنب زوٍج سابق –فلو أرضعت الزوجة الكربى  
 .الصغرى، فال مهر للكربى

  

                                                 
ــرئ،  .٥/٥٣٩، التاج واإلكليلاملواق،  .٣/١٢١،  االختياراملوصلي،:  ُينظر-1  املقــ

 .٩/٣٤٠، اإلنصافاملرداوي، .        ٣/٣٨٩، إخالص الناوي
ــر ).عقد الزواجاملال الذي جيب للمرأة على الزوج؛ يف مقابل ملكه االستمتاع هبا، بسبب ( هو -2 :       ُينظ

 .٣٤١، القاموس الفقهيأبو جيب،  .٢٧، املهر يف اإلسالم بني املاضي واحلاضرالشيخ، 



٢٤٠ م يف الفقه اإلسالميالرضاع احملرِّ

وأّما إنْ أفسدت نكاح نفسها بعد دخول زوجها هبا، فال يسقط مهرها اتفاقاً؛  
 ∗ )1(.الستقرار املهر بالدخول

 
ن تقوم إحدى زوجاته بإرضاع زوجته غري وإذا أفسدت املرأةُ نكاَح غريها؛ كأ) ب

املدخول هبا، فيكون للصغرية نصف املهر، وإنْ كان دخل هبا، فلها كامل املهر على 
الزوج، حبيث يرجع به على املرِضعة دون نظٍر إىل نّيتها أو كوهنا ُمتعمِّدةً أم ال؛ وذلك 

وجوب املهر عليه، لتفويتها ملك النكاح، وألنّ الفسخ من األجنيب كطالق الزوج يف 
 )2(.وهذا عند الشافعية واحلنبلية

 
وعليه، فإنّ الزوج يرجع مبا غُرَِّمُه ِمن نصٍف أو كُلٍّ على املفِسد، تعّمد أم مل  

يتعّمد، فإنْ تعّدد املفِسد، فإنّ الُغرم يتوّزع على عدد الرضعات احملرِّمة عند الشافعية 
 )3(.واحلنبلية

 
 )4(.ملرِضعة إنْ قصدت الفساد، وال غرم عليها تؤّدب ا–وعند املالكية  
 فيذهبون إىل اعتبار نّية العمد ِمن أجل تغرمي املعتدي؛ فإذا تعّمدت –وأّما احلنفية  

 .املرِضعةُ الفساَد، يرجع عليها الزوج مبا دفع من الغرامة، وإالّ فال
  

                                                 
،  الروض املربع  البهويت، .٣/٣٩٠، إخالص الناوياملقرئ،  .٤/١٦، بدائع الصنائعالكاساين، :  ُينظر-1

٥١٦. 
املوطوءة، ورضعت منها وهي نائمة، فال مهر للصغرية الـيت           إذا دّبت الزوجةُ الصغريةُ بنفسها إىل الزوجة الكبرية          ∗

فسد نكاحها عند عامة العلماء؛ ألنّ الفرقة حصلت بفعل االلتقام، ورّد احلنفية بأنّ فعل الصـغرية غـري معتـرب يف                   
 طبعـاً،  إسقاط حقها؛ ألهنا ليست من أهل الرضا الرتفاع النكاح، وال اعتبار باختيارها اإلرضاع، ألهنا جمبولة عليه               

ــرئ،  .٤/٣٦٣، البنايةالعيين،  .٣/١٢٠، االختياراملوصلي، : ُينظر .خالفاً للكبرية اجلانية املقــ
 .٩/٣٤٣،اإلنصافاملرداوي، .٣/٣٩٠، إخالص الناوي

 .٩/٢١١،  الشرح الكبري،املقدسي .٥/٥٣، األمالشافعي، :  ُينظر-2
 .٥١٦،  الروض املربعالبهويت،:  ُينظر- 3
 .٥/٥٣٩، التاج واإلكليلواق، امل:  ُينظر- 4



٢٤١ م يف الفقه اإلسالميالرضاع احملرِّ

 :، منهاوتعّمد الفساد يثبت بأمور 
 
 .ة، أو كوهنا زوجة للرجل علم املرِضعة بنكاح الصغري-١
 
 . علمها باحلكم املترتب على إرضاعها هلا، وهو فساد النكاح-٢
 
 قصدها إيقاع الفرقة بينهما؛ بأنْ تضع ثديها يف فم الصغرية حىت يصل اللُّنب إىل -٣

 .جوفها
 
 )1(. عدم ضرورة خوف اهلالك عليها-٤
 

عليها، وكذلك لو مل تعلم مبعىن أنّ املرِضعة إذا مل تتعمد الفساد، فال شيء  
 .بالنكاح، أو علمت ولكّنها قصدت دفع اجلوع واهلالك عنها، واهللا أجلُّ وأعلم

 
 

وبعد هذا الفصل، أحتّدث يف الفصل اخلامس عن الوسائل اليت يثبت هبا الّرضاع،  
 .وطريقة تعامل القضاء واإلفتاء به عند ثبوته

 

                                                 
 .٤/٣٦٣، البنايةالعيين،  .٣/١٢٠، االختياراملوصلي، :  ُينظر- 1



٢٤٢ م يف الفقه اإلسالميالرضاع احملرِّ

 

 
  

 وسائل إثبات الرضاع
 :ضمن أربعة مباحثويت   

 .ثبوت الرضاع باإلقرار: املبحث األول
 : وفيه ثالثة مطالب

. تصادق الزوجني على حصول الرضاع: املطلب األول
 .   إقرار الزوج بالرضاع : املطلب الثاني                         

 .إقرار الزوجة بالرضاع: املطلب الثالث                           
 

 ثبوت الرضاع بالشهادة،: لثانياملبحث ا
 .وشروط قَبول شهادة املرأة الواحدة على الرضاع                   

 
 .ثبوت الرضاع بالشك: املبحث الثالث

             

 .م بني القضاء واإلفتاءالرضاع احملرّ: املبحث الرابع                                         
 



٢٤٣ م يف الفقه اإلسالميالرضاع احملرِّ

 الفصل اخلامس
 الّرضاع)1(إثباتوسائل 

 املبحث األول
 )2(ثبوت الرضاع باإلقرار
 املطلب األول

 تصادق الزوجني على حصول الرضاع
 .)3(صورته: أّوالً

؛ )بيننا َرضاٌع ُمحرِّم: (وَيتمثل تصادق الزوجني على حصول الرضاع بأنْ يقوال 
 .افقحبيث يعترف كُلُّ واحٍد منهما بصدق اآلخر وُيصّدقه، فيحصل بينهما التو

 
 .احلكم املترتب: ثانياً

إذا تصادق الزوجان على وجود رضاٍع حمرٍِّم بينهما؛ بأنْ يكون أخاها من  
الرضاع، أو غري ذلك من الصور، فيترتب على ذلك ثبوت التحرمي، فإنْ كان األمر قبل 

 .عقد الزواج، فال حيلّ هلما اإلقدام عليه
عقد )4(قبل الدخول أم بعده، ينفسخأّما إنْ كان األمر بعد عقد الزواج؛ سواء  

 )5(.النكاح بإرادهتما طواعية، وإالّ فإّنه ُيفّرق بينهما جرباً، وهذا باتفاق الفقهاء

                                                 
إقامة احلُجة أمام القضاء، بالطرق اليت حّددهتا الشريعة، على حق أو واقعة، تترتب عليهـا آثـار                 : ( اإلثبات هو  -1

الزحيلي، حممـد،   : ُينظر .رار والشهادةهي طرقه، وتتمثّل هنا يف اإلق: وبذلك فإنّ وسائل اإلثبات). شرعية
 . الرياض–، مكتبة املؤّيد ٢٤ – ١/٢٣، وسائل اإلثبات يف الشريعة اإلسالمية

.                  ١/٢٣٦،  وسائل اإلثبـات  الزحيلي،  : ُينظر  ).إخبار الشخص حبق على نفسه آلخر: ( اإلقرار هو- 2
 .الزوجني على حصوله، أو بإقرار أحدمهاوثبوت الرضاع باإلقرار غالباً ما يكون بتصادق 

 .٢٠٨، القاموس الفقهيأبو جيب،   .٤/١٠٦، كرت الراغبنياحمللي، :  ُينظر- 3
 .٢٨٥، القاموس الفقهيأبو جيب، : ُينظر  .رفع حكمه:  ُيراد بفسخ العقد عند احلنفية- 4
ــي، .٥/٥٣٩ ، التاج واإلكليلاملواق،  .٤/١٩، بدائع الصنائعالكاساين، :  ُينظر- 5 كــرت احملل

 .٨٣، أحاديث الرضاعاملرصفي،   .٥١٧،  الروض املربعالبهويت،  .٤/١٠٦،الراغبني



٢٤٤ م يف الفقه اإلسالميالرضاع احملرِّ

 ).املهر(الضمان املايل : ثالثاً
إنْ حصل التفريق بعد تصادق الزوجني على حصول الرضاع، فإنّ ثبوت املهر  

 :للزوجة يأخذ حالتني
 

 . فال مهر للزوجة–دخول إنْ كان الفراق قبل ال . أ
 
 فإنْ كانت تعلم باحلرمة قبل الدخول، أو مل يكن –وإنْ كان الفراق بعد الدخول  . ب

هلا عذر؛ كاإلكراه مثالً، فال مهر هلا؛ إلقرارها أنّ وطأها كان مع علمها بوجود املُحرِّم، 
، فلها املهر أّما إنْ كان هناك إكراه، أو كتٌم لألمر، حبيث مل تعلم به إالّ بعد الدخول

، فإنْ مل يكن هلا مسمى، )4(عند املالكية)3(، واملسمى)2(عند اجلمهور)1(كامالً، مهر املثل
 .فصداق املثل أيضاً

                                                 
 ). َمن متاثلها ِمن النساءمعاملهر املفروض للزوجة قياساً : ( هو- 1

               .الِسّن، واجلمال، واملال، والعقل، والدين، والبكارة، وغريها من األوصـاف         : والتماثل يكون يف املرأة يف     
 .٣٤١، القاموس الفقهيأبو جيب،   .٥٧، املهر يف اإلسالمالشيخ، : ُينظر

ــي،   .٤/١٩، بدائع الصنائعالكاساين، :  ُينظر- 2 ــراغبنياحمللــ ــرت الــ .        ٤/١٠٦، كــ
النكاح والقضايا املتعلقة   احلصري،   .٥١٧، الروض املربعالبهويت،   .٩/٣٤٩،اإلنصافاملرداوي،

 .٣١٠، به
 الشيخ،: ُينظر ).ما اتفق عليه الزوجان، أو وليُّهما، وقت العقد، وُسّمي تسمية صحيحة: (هر املسمىامل - 3

 .٥٧، املهر يف اإلسالم
 .١/٥٦٨، جواهر اإلكليلاآليب،   .٥/٥٣٩، التاج واإلكليلاملواق، :  ُينظر- 4



٢٤٥ م يف الفقه اإلسالميالرضاع احملرِّ

 املطلب الثاين
 إقرار الزوج بالرضاع

 
 .صورته: أّوالً

هي أُخيت من الرضاع، أو : أنْ يقولَ رجلٌ عن امرأٍة تزّوجها أو مل يتزوجها بعد 
 )2(.، مع اإلصرار على إقراره)1(نيت من الرضاع، أو غري ذلك من الصورأُّمي، أو اب

 
أي أنّ الزوج ُيقّر بالرضاع بينه وبني زوجته؛ أي يعترف حبرمة النكاح بينهما،  

سواء أكان ذلك قبل الدخول أم بعده، كما أّنه قد يعترف بقرابة الرضاع مع امرأة قبل أن 
 .يعقد عليها

                                                 
،  األم الشافعي، .٢/٢١٧، اركأسهل املدالكشناوي،   .٤/١٩، بدائع الصنائعالكاساين، :  ُينظر- 1
البــــهويت،  .٩/٢٢٤، الشرح الكبري، املقدسي .٤/١٠٥، كرت الراغبنياحمللي،   .٥/٥٦

 .٥١٦، الروض املربع
هو حّق أو :  حيث ُيشترط يف اإلقرار بالرضاع كونه جازماً مع اإلصرار على صيغته؛ بأنْ ُيْشِهَد عليه، أو يقول- 2

 : يكون للرجوع عن اإلقرار حكمانصدق، أو الشك فيه عندي، وبذلك
 فال جيوز التراجع عنه باّدعاء اخلطأ أو الوهم؛ لوجود التناقض بني إقراره املؤكَّـد               –إذا أصر على إقراره وأكّده      . أ

 .ورجوعه الظنِّي
بل رجوعه  أخطأت، أو نسيت، أو غريمها، فإّنه ُيق      : وإذا مل يصّر على إقراره ومل يؤكّده، مث تراجع عنه؛ بأنْ قال           . ب

تزّوجتها، وصّدقته املرأة، كمـا أنّ      : ما تزّوجتها، مث قال   : عن إقراره، ويبقى النكاح عند احلنفية؛ ألنّ ذلك كقوله        
 .اإلقرار إخبار، فيملك الرجوع عن اخلرب عند وجود العذر

 يتضّمن حترميها عليه،    أّما عند مجهور الفقهاء، فال ُيقبل رجوعه عن إقراره، حيث ُيفرَّق بينهما؛ ألّنه أقّر مبا               
كما لو أقّر بالطالق مث رجع، ألّنه ال هزل يف الطالق، هذا يف أحكام الدنيا، أّما فيما بينه وبني اهللا، فإنْ علـم أّنـه        

 .صادق يف إقراره، فهي ُمحّرمة، وإالّ فال؛ ألنّ كذبه ال ُيحرِّمها عليه
.        م ال عند اجلمهور، وجيوز إذا مل يؤكّده عند احلنفيـة          وعليه فإّنه ال جيوز التراجع عن اإلقرار سواء أكّده أ          

      احلصري،  .٢٢٥ – ٩/٢٢٤،  الشرح الكبري،املقدسي .٤/١٩، بدائع الصنائعالكاساين، : ُينظر
ــفي،   .٦/٢٧١، املفصلزيدان،   .٣٠٤، النكاح والقضايا املتعلقة به ــث املرص أحادي

 .٨٢، الرضاع



٢٤٦ م يف الفقه اإلسالميالرضاع احملرِّ

 .باحلكم املترّت: ثانياً
 . فإّنه جيب عليه أن ميتنع عن نكاحها–إذا كان إقراره بالرضاع قبل العقد  . أ
 فقد فسد النكاح وحرمت عليه سواء قبل –وأّما إذا كان إقراره به بعد العقد  . ب

الدخول أم بعده، فإنْ مل يتفّرقا من تلقاء نفسيهما، ُيفرِّق احلاكُم بينهما؛ وذلك ألّنه أقّر 
 يف احلال، فُيصّدق يف إقراره على نفسه، سواٌء صّدقته املرأة أم ببطالن ما ميلك إبطاله

 .كذّبته؛ ألنّ احلرمة ثابتة يف زعمه، وهذا باتفاق الفقهاء
وكُلُّ ذلك بشرط أنْ يكون ما أقّر به ممكناً؛ فلو أقَّر فالنٌ أنّ فالنةً ابنته من 

 )1(.الرضاع، وهي أكرب منه، فاإلقرار لغٌو
إّنما تترّتب على الرضاع إذا حتقّقت شروطه من حيث الزمُن واألحكام السابقة  

 .واملقداُر وغُريمها
 )2().املهر(الضمان املايل : ثالثاً

 :إذا أقّر الزوج بالرضاع، فإنّ الزوجة من حيثُ استحقاقُها للمهر على حالتني 
اقهما على  وصّدقته على وجود الرضاع املُحرِّم، فال مهر هلا؛ التف–إنْ مل يدخل هبا . أ

 .فساد النكاح من أصله
وإنْ كذّبته بزعمه، فلها نصف املهر؛ ألنّ الزوج ُمصدٌَّق على نفسه يف إبطال  

 .النكاح، ال عليها بإبطال حقها يف املهر
 فلها كامل املهر سواء صّدقته أم كذّبته؛ ألّنه غري ُمصدَّق يف إبطال –وإنْ دخل هبا . ب

 من نفسها مطاوعةً أو عاملةً هلدخول، وهذا ما مل تكن مكنتقّر باحقّها، وألنّ املهر يست
 .باحلُرمة

                                                 
، إخالص الناوي املقرئ،   .٥/٥٣٩، التاج واإلكليلاملواق،  .٤/١٩، ئع الصنائعبداالكاساين، :  ُينظر- 1
الــروض البــهويت،   .٩/٢٢٤، الشرح الكبري، املقدسي .٥/٥٦، األمالشافعي،  .٣/٣٨٧

 .٣٠٣، النكاح والقضايا املتعلقة بهاحلصري،  .٥١٦،املربع
،  الـراغبني   كرت احمللي، .٥/٥٣٩، اإلكليلالتاج واملواق،  .٤/١٩، بدائع الصنائعالكاساين، :  ُينظر- 2
.٢٢٥ – ٩/٢٢٤،  الشرح الكبري ،  املقدسي  .٣/٣٨٨، إخالص الناوياملقرئ،   .٤/١٠٦

.        ٩/٣٤٨، اإلنصـــافاملـــرداوي،    .٥١٧،الروض املربعالبهويت،  
 .٦/٢٧١، املفصلزيدان،   .٣٠٩، النكاح والقضايا املتعلقة بهاحلصري، 



٢٤٧ م يف الفقه اإلسالميالرضاع احملرِّ

 املطلب الثالث
 إقرار الزوجة بالرضاع

 
 .صورته: أوالً

هو أخي من الرضاع، أو هو ُمحرَّم عليَّ : أن تقول امرأة عن رجل أو عن زوجها 
 )1(.رضاعاً، أو غري ذلك

 
 
 .احلكم املترّتب: ثانياً
 
 مل جيز هلا نكاحه، سواٌء صدَّقها أم كذّهبا، فإنْ صّدقها، –ا قبل الدخول إذا كان إقراره. أ

 .ُيفسخ العقد
 
 فإنْ صدَّقها، ُيفرَّق بينهما، وإنْ كذَّهبا، فال ُيقبل –وإذا كان إقرارها بعد الدخول . ب

ره قوهلا بالفسخ عند اجلمهور؛ الهتامها بالكذب حتّيالً على فراقه، وُيصدَّق بيمينه مع إنكا
للرضاع عند الشافعية، وتستمر الزوجية ظاهراً، وعليها منعه من نفسها إنْ كانت صادقة، 

 .وكُلُّ هذا إنْ تزّوجت برضاها، فإنْ كانت ُمجَبرة، فُتصدَّق بيمينها
 

أخطأت أو : وأّما رجوع املرأة بعد إقرارها بالرضاع؛ كقوهلا بعد إقرارها باحلرمة 
 )2(.يبقى على أصلهومهت، فال يؤثر يف النكاح، ف

 
                                                 

الروض البهويت، .٤/١٠٥، كرت الراغبنياحمللي،   .٥/٥٣٩، التاج واإلكليل، املواق:  ُينظر- 1
 .٥١٧،املربع

ــي .٤/١٠٦، كرت الراغبنياحمللي،   .٥/٥٣٩، التاج واإلكليلاملواق، :  ُينظر- 2 ، املقدسـ
 ٨٠،  أحاديث الرضاع املرصفي،    .٦/٢٧٢، املفصلزيدان،   .٩/٢٢٦، الشرح الكبري

 .٣١١ – ٣٠٣، والقضايا املتعلقة بهالنكاح احلصري،   .٨٤ –



٢٤٨ م يف الفقه اإلسالميالرضاع احملرِّ

 ).املهر(الضمان املايل : ثالثاً
 :إذا أقّرت املرأةُ بالّرضاع بينها وبني الرجل، فإّما أنْ ُتقّر به قبل الدخول أو بعده 

 فال مهر هلا؛ ألهنا ُتقّر أّنها ال تستحقه، فإنْ كانت قبضته، –فإنْ أقّرت قبل الدخول . أ
 .استرداده؛ ألّنه بتكذيبه ُيقّر أّنه حّق هلاوكذّهبا الزوج يف إقرارها، فليس له 

 
 فإّما أنْ تكون عاِلمةً باحلرمة قبل النكاح، فال –وإنْ أقّرت بالرضاع بعد الدخول . ب

 .مهر هلا؛ إلقرارها بأهنا زانية مطاوعة بالوطء
 

وأّما إنْ مل تكن كذلك، أو أنكرت علمها املسبق باحلرمة، أو علمت باحلرمة بعد  
 )1(.الدخول، فلها املهر؛ ألّنه وطء بشبهة، وهي زوجته يف ظاهر احلكم

                                                 
، الشرح الكبري ،  املقدسي .٤/١٠٦، كرت الراغبنياحمللي،  .١/٥٦٨، جواهر اإلكليلاآليب، :  ُينظر- 1
احلصـري،  .        ٢٧٢ – ٦/٢٧١،   املفصل زيدان، .٩/٣٤٩، اإلنصافاملرداوي،   .٩/٢٢٧

 .٣١٥، ٣١١، النكاح والقضايا املتعلقة به



٢٤٩ م يف الفقه اإلسالميالرضاع احملرِّ

 املبحث الثاين
 شهادة املرأة الواحدة على الرضاعوثبوت الرضاع بالشهادة، 

 
 
 )1(.ثبوت الرضاع بالشهادة: أّوالً

الرضاعة من األمور اليت يطّلع عليها بعض الرجال يف العادة؛ كمحارم ملّا كانت  
 :فيها على اجتاهني)2(املرأة، فقد اختلف الفقهاء يف قَبول شهادة النساء منفردات

 
 

 . وهو القائل جبواز شهادة النساء منفردات على الرضاع:االجتاه األول
 )3(.، واحلنبليةاملالكية، والشافعية: وإليه ذهب مجهور الفقهاء ِمن 

 
 

 .وهو القائل بعدم جواز شهادة النساء منفردات على الرضاع: االجتاه الثاين
 )4(.وهو مذهب احلنفية 

                                                 
اجلمل، سليمان بن عمر بن     : ُينظر  ).إخبار الشخص حبق لغريه على غريه بلفظ أشهد (: الشهادة هي- 1

: ، ط ٨/٤٢٨عبد الـرزاق غالـب املهـدي،        : ، تعليق وختريج  حاشية اجلمل على شرح املنهج    منصور العجيلي،   
 .١/١٠٦، وسائل اإلثباتالزحيلي،   . بريوت–م، دار الكتب العلمية ١٩٩٦ -هـ ١/١٤١٧
  ). يؤدَي الشهادةَ أمام القاضي عدٌد من النساء ليس معهن رجلأنْ: ( أي- 2

.        والفقهاء متفقون على جواز شهادة النساء منفردات فيما ال يطّلع عليه الرجال غالباً، كالوالدة واحليض               
 .١/٢٠٧، وسائل اإلثباتالزحيلي، : ُينظر

وز اإلثبات هبا يف الّرضاع، وكـذلك إثبـات         كما أّنهم متفقون على أنّ شهادة الرجلني ُحّجة كاملة جي          
 .١٧٩، ١/١٥٩، وسائل اإلثباتالزحيلي، : ُينظر  .الرضاع بشهادة الرجل واملرأتني ُحّجة

ــي .٤/١٠٧، كرت الراغبنياحمللي،   .٥/٥٤٠، التاج واإلكليلاملواق، :  ُينظر- 3 ، املقدسـ
 .١/٢٢٦، وسائل اإلثباتالزحيلي،   .٩/٢٢٢، الشرح الكبري

ــي،   .٤/٣٦٦، البنايةالعيين،   .٤/٢٠،  بدائع الصنائعالكاساين،:  ُينظر- 4 الزحيلـ
 .١/٢٢٦، وسائل اإلثبات



٢٥٠ م يف الفقه اإلسالميالرضاع احملرِّ

 :أدلة أصحاب االجتاه األول
استدل مجهور الفقهاء على جواز شهادة النساء منفردات على الرضاع بالُسّنة  

 :النبوّية واملعقول
 

 :الُسّنة النبوّية: أوالً
: تزّوجُت امرأةً، فجاءت امرأةٌ، فقالت: رج البخاري عن عقبة بن احلارث، قالأخ 

وكيف، وقد قيل؟ دعها عنك، أو ":  فقال-  -إين أرضعتكما، فأتيُت النيب 
 )1(."حنوه

 :وجه الداللة
 - أَمَر عقبةَ بفراق زوجته، مبجّرد شهادة املرأة املرِضع، وعملُه -  -أنّ النيب  
 -2(.ل على جواز شهادة املرأة املرِضع وحدها، وإنْ مل يكن معها رجال بذلك، دلي( 

 
 :املعقول: ثانياً

إنّ الرضاع من أعمال النساء ومن اختصاصهن، يقع حتت بصرهن ومسعهن يف  
الصباح واملساء، وهو وإنْ كان النظر غري ُمحرَّم فيه على احملارم، إالّ أنه جيري يف الغالب 

 كالنحر – يف العادة؛ ملا فيه من إظهار املرأة لبعض حماسنها دون أن حيضره الرجال
 )3(. اللذين أمر اُهللا بسترمها عن األجانب–والثدي

 
  قدوعليه، فال مانع ِمن قَبول شهادة النساء على الرضاع منفردات، فهذه شهادة 

 . يف حق الرجال األجانبعورةتستلزم النظر إىل ما هو 

                                                 
 . من الرسالة٥٤ص:  أخرجه البخاري، ُينظر خترجيه- 1
      الزحيلي،  .٩/٢٢٣، الشرح الكبري، املقدسي  .٣/١٥٤٠، سبل السالمالصنعاين، :  ُينظر- 2

 .٢٢٦، ١/٢١٨، وسائل اإلثبات
ــي،   .٩/٢٢٣، ، الشرح الكبرياملقدسي:  ُينظر- 3 ــات الزحيل ــائل اإلثب .        ٢٢٦، ١/٢٢٠، وس

 .٣١٧، النكاح والقضايا املتعلقة بهاحلصري، 



٢٥١ م يف الفقه اإلسالميالرضاع احملرِّ

 :أدلة أصحاب االجتاه الثاين
 :استدل احلنفية على عدم جواز شهادة النساء منفردات على الرضاع باملعقول 
حيث إنّ قَبول شهادة النساء منفردات يف الشرع إّنما هو للضرورة، كما يف  

الوالدة؛ لعدم جواز اطّالع الرجال عليها، أّما يف الّرضاع، فال حاجة النفرادهن؛ ألنّ هذا 
صة احملارم، كما أنّ يف إثباته زوال ملك النكاح، وزوال امللك باب يطّلع عليه الّرجال وخبا
 )1(.ال يثبت إالّ بشهادة الّرجال

 
 :القول الراجح

ما رّجحه الدكتور حممد الزحيلي، وهو قول اجلمهور القائل إىل لباحث مييل ا 
 :، وذلك ملا يلي)2(جبواز شهادة النساء منفردات بالرضاع

 .قّوة أدلتهم وصراحتها. ١
جريان الرضاع بني النساء غالباً، فقد ال حيضره بعض احملارم، وُيحتاج إىل إثباته حىت . ٢

 .تترّتب احلرمة عليه
 

 نصاب الشهادة يف الرضاع
وبناء على ما سبق، اختلف الفقهاء يف عدد الشهود الذين تكمل هبم الشهادة  

 :املوجبة للحكم على عّدة أقوال
 .قول احلنفية: أّوالً

، أو )3(ّرضاع عند احلنفية مبا تثبت به األموال، فيثبت بشهادة رجلني عدلنييثبت ال 
 )4(.رجل وامرأتني عدول، وحسب

                                                 
ــي،  .٨٠، أحاديث الرضاعاملرصفي،  .٤/٢٠، بدائع الصنائعالكاساين، :  ُينظر- 1 ــائل الزحيل وس

 .١/٢٢٦، اإلثبات
 .٢٢٧ – ١/٢٢٦، ئل اإلثباتوساالزحيلي، :  ُينظر- 2

 حيث تتحقق العدالة باجتناب الكبائر، وعدم اإلصرار على الصغائر، وغلبة صواب املرء على خطئه، واجتناب - 3
 .٢٤٤، القاموس الفقهيأبو جيب، : ُينظر  .األفعال اخلسيسة

 .٤/٣٦٦، البنايةالعيين،   .٤/٢٠، بدائع الصنائعالكاساين، :  ُينظر- 4



٢٥٢ م يف الفقه اإلسالميالرضاع احملرِّ

 يَكُونَـا  لَّـمْ  فَـإِن  رِّجَـالِكُمْ  مـن  شَـهِيدَيْنِ  وَاسْتَشْـهِدُواْ  :ودليل النصاب املذكور قوله تعاىل

 ).)1وَامْرَأَتَانِ فَرَجُلٌ رَجُلَيْنِ
 على الرضاع أقل من شاهدين، وهذا ما قال به عمر بن اخلطاب             ، فال ُيقبل  وعليه 

 )2 (.مبحضر من الصحابة، دون نكري منهم
 .وال ُتقبل شهادة النساء منفردات على الرضاع؛ بدليل ما سبق من املعقول 
أّما إذا شهد على الرضاع رجالن عدالن أو رجل وامرأتان عدول، فإنْ كان األمر               

اإلقدام عليه، وإنْ كان بعده، وجب التفريق بينهما إنْ مل يتركا           قبل النكاح، وجب عدم     
 .بعضهما طواعية

 بشهادة املرأة الواحدة، سواء أكانت      – عند احلنفية    –ورغم أنّ الّرضاع ال يثبت       
عن نكاحها؛ ملا يف ذلك من      )3(مرِضعة أم غريها، إالّ أنّ األفضل واألحوط تركها، والترتّه        

 )4 (.تكون صادقة يف شهادهتاالشبهة، والحتمال أن 
 
 .قول املالكية: ثانياً

، )5(كما يثبت الرضاع بشهادة رجلني عدلني أو رجل وامرأتني عدول باالتفـاق            
 بشهادة رجل وامرأة، وبشـهادة امـرأتني، بشـرط أنْ           – عند املالكية    –فكذلك يثبت   

 .قبل العقد من طريق كالم الشهود)6(يفشو
جل وحده، ولو كان عـدالً، ومـع ذلـك فـالترتّه            ، فال تثبت بشهادة ر    وعليه 
 .مستحبٌّ

                                                 
 .٢٨٢آية : البقرة سورة - 1
 .٤/٢٠، بدائع الصنائعالكاساين، :  ُينظر- 2
، أسهل املدارك الكشناوي،  : ُينظر . مبعىن أالّ يتزّوجها إنْ مل تكن زوجة، أو ُيطلّقها إنْ كانت له زوجة- 3
٢/٢١٧. 
 .٨١، أحاديث الرضاعاملرصفي،   .٤/٢١، بدائع الصنائعالكاساين، :  ُينظر- 4
 .٢/٢١٧، أسهل املداركوي، الكشنا:  ُينظر- 5
ــر  .شيوع الرضاع بني الناس، وقد ُيغين فشوُّ الرضاع عن العدالة ويقوم َمقامها:  الفشّو- 6 اآليب، : ُينظ

 .١/٥٦٩، جواهر اإلكليل



٢٥٣ م يف الفقه اإلسالميالرضاع احملرِّ

وال يثبت بشهادة امرأة واحدة، ولو كان فاشياً أو كانت عدلةً، فإنْ شهدت املرأة               
 .املرِضعة أو غريها بالرضاع بني الزوجني، ندب للزوج الترتّه

وُنِدَب الترتّه؛ أي ترُك نكاح َمـْن شـهد         (: جواهر اإلكليل كتاب  قال صاحب    
رضاعهما َمْن ال يثبت الرضاع بشهادته مطلقاً عن التقييد، بكون الشاهد امرأةً فشـا أو               ب

ال، أو رجالً كذلك، أو رجالً وامرأةً بال فشّو، أو امرأتني كذلك؛ ألهنا شبهه َمن اتقاها،                
 )1(.)فقد استربأ لدينه وعرضه

داٍت أقـلَّ مـن     وبذلك يكون املالكية ِمّمن ال يقبلون يف الرضاع من النساء منفر           
 )3(.فشا قوهلما)2(اثنتني

 عنـد   –وُيفهم ِمّما سبق أّنه إذا شهدت املرضعة على الرضاع، فال يثبت الرضاع              
 . حىت تشهد معها امرأة أخرى، ويفشو قوهلما بني الناس–املالكية 

 
 .قول الشافعية: ثالثاً

 )4 (.قاًيثبت الرضاع عند الشافعية بشهادة رجلني، أو رجل وامرأتني اتفا 
 )5 (.أّما ثبوته بشهادة النساء منفردات، فال يثبت بأقل من أربع نسوة 
 .فإنْ ثبت الرضاع بواحد ِمّما سبق، ثبتت احلرمة، ووجب الفراق 
 – عند الشافعية    –فإذا شهدت املرِضعة على الرضاع، فال يثبت الرضاع بشهادهتا           

 )6(.حىت يشهد معها ثالث نسوة
                                                 

 .٢/٢١٧، أسهل املداركالكشناوي، : وُينظر  .١/٥٦٩، جواهر اإلكليل اآليب، - 1
ّن منفردات على نصاب الرجال وهم منفردون؛ جبامع مشروعية الشهادة  قاس املالكية نصاب شهادة النساء وُه- 2

.        يف كُلٍّ منهما فيما خيّصه، فكما أنّ نصاب الرجال يكفي فيه اثنان، فكذلك نصاب النساء يكفـي فيـه اثنتـان                    
 .٢١٦ – ١/٢١٥، وسائل اإلثباتالزحيلي، : ُينظر

 .٣/١٥٤٠، ، سبل السالمالصنعاين:  ُينظر- 3
 .٤/١٠٧، كرت الراغبنياحمللي،   .٣/٣٨٧، إخالص الناوياملقرئ، :  ُينظر-4
 استدل الشافعية على أنّ نصاب شهادة النساء منفردات أربع بأنّ اهللا تعاىل جعل شهادة املرأتني تساوي شهادة                  -5

 ،كـرت الـراغبني   احمللـي،   : ُينظر  .رجل واحد، ونصاُب الشهادة رجالن، فالنصاب من النساء أربع
 .١/٢١٧، وسائل اإلثباتالزحيلي،   .٤/١٠٧
 .٣/١٥٤٠، سبل السالمالصنعاين، :  ُينظر-6



٢٥٤ م يف الفقه اإلسالميالرضاع احملرِّ

شهادة املرِضعة وحدها ال ُتقبل، فهي مقبولة ولكـن ال يثبـت            وال يعين هذا أنّ      
 .الرضاع بشهادهتا، وإنْ كان اَألْوىل الترتّه وترك النكاح

 )1(.وقَبول شهادة املرِضعة إّنما يتّم بتوافر شروط فيها ويف الشهادة 
 

 .قول احلنبلية: رابعاً
ـ            ذلك يثبـت   كما يثبت الرضاع عندهم بشهادة رجلني أو رجل وامرأتني، فك

بشهادة امرأة واحدة مرِضعة أم غريها، شريطة أن تكون مرضية، وُتستحلف مع شهادهتا،             
 )2(.وهذا يف األصح عند احلنبلية

 يف حديث عقبة عندما شهدت املرِضعة أهنا أرضـعته          -  -ودليل ذلك قوله     
 )3(."وكيف، وقد قيل؟ دعها عنك، أو حنوه": وزوجته؛ حيث قال

أي : على أنّ شهادة املرِضعة وحدها مقبولة، واملراد من قولـه           فاحلديث دالٌّ    
إّنك أخوها من الرضاع، فهذا بعيـد       : تباشرها وُتفضي إليها؟، وقد قيل    كيف جتتمع هبا و   
 )4(.من الورع واملروءة

 كره أن يقيَم عقبةُ معها      -  -وعليه، فاألفضل أن يترك الزوج نكاحها؛ ألّنه         
 )5(.ن فراقها ورعاً ال حكماًومل ُيلزم بالترك، فيكو

 

                                                 
 . أذكر هذه الشروط بعد االنتهاء من عرض أقوال العلماء يف نصاب الشهادة يف الرضاع-1
أكمـل مـن   ال ُيقبل إالّ شهادة امرأتني من النساء منفردات كما ذكر املالكية؛ ألنّ الرجـال           :  ويف رواية ثانية   -2

.        ٢٢٣ – ٩/٢٢٢،  ، الشرح الكـبري   املقدسي: ُينظر  .النساء، وال ُتقبل إالّ شهادة رجلني، فالنساء أْوىل
 .١٤/٥٠، عمدة القاريالعيين،  .٥١٧، الروض املربعالبهويت، 

 . من الرسالة٥٤ص:  أخرجه البخاري، ُينظر خترجيه- 3
 .١٤/٥١، عمدة القاريالعيين،   .١٠/١٩١، فتح الباريابن حجر، :  ُينظر- 4
؛ ألّنـه يف    )جيب على الرجل املفارقة، وال جيب على احلاكم احلكم بذلك         : ( يقول أبو عبيد يف حديث املرِضعة      -5

 مل ُيلِزم عقبة بفـراق      -  -حالة ثبوت الرضاع، ُيعدُّ العقُد منفسخاً، فوجب أن يفارقها من تلقاء نفسه، والنيب              
.        أّما إنْ شهدت معها أُخرى، وجب احلكـم بـه         . ة، بل قوله يشري إىل أنّ ذلك على الترتيه        امرأته أو طالقها صراح   

 .٣/١٥٤٠، سبل السالمالصنعاين، : ُينظر



٢٥٥ م يف الفقه اإلسالميالرضاع احملرِّ

كما أنّ املرِضعة وإنْ كانت شاهدة على فعل نفسها، فشهادهتا جائزة؛ ألهنا ال جتّر               
 )1 (.لنفسها هبا نفعاً، وال تدفع عنها ضرراً

 
ويظهُر مما ذكرُت أنّ احلنبلية القائلني بثبوت الرضاع بشهادة املرضعة، وبقية أئمة             

 بعدم ثبوت الرضاع بشهادهتا، يظهر أّنهم متفقون علـى محـل            املذاهب األربعة القائلني  
احلديث على الندب؛ ألنّ األصل املُجمع عليه أالّ ُيقبل من الرجال أقـل مـن اثـنني يف                  
الشهادة، وإنّ حال النساء يف ذلك إّما أن تكون أضعف من حال الرجال أو مساوية هلم،                

يكون محله على الندب مجعاً بينـه وبـني     واإلمجاع منعقد أّنه ال ُيقضى بشهادة واحدة، ف       
 )2(.األصل وإزالةً للتعارض

 
وقد حصل التفريق بني الزوجني بشهادة املرأة الواحدة زمن عثمان بن عفان رضي              

 )3(.اهللا عنه وبعض التابعني
 

 :القول الراجح
يترجح للباحث قول احلنبلية بثبوت الرضاع بشهادة املرِضعة وحدها، وذلك ملا  
 :)4(يلي
 .داللة احلديث الصحيح على ذلك، وختصيصه لعمومات األدلة. ١
 .فعل الصحابة؛ حيث فّرقوا بني رجال ونسائهم بشهادة الواحدة. ٢
 .عدم التهمة، فال جتّر بشهادهتا على فعل نفسها نفعاً أو تدفع ضرراً. ٣

و عدم هل ُيفتح اجملال لكل امرأة تريد إفساد العالقات الزوجية؛ لعداوة أ: ولكن 
أجرة، أنْ تشهد بوجود رضاع بني الزوجني؟ أم أنّ هناك شروطاً يف املرأة الشاهدة ويف 

 شهادهتا؟
                                                 

 .٣/٣٩١، إخالص الناوياملقرئ،  .٤/١٠٧، كرت الراغبنياحمللي، :  ُينظر-1
 .٢/٣٠، بداية اجملتهدابن رشد، :  ُينظر-2
 .٩/٢٢٣، ح الكبريالشر، املقدسي:  ُينظر-3

 .٦/٢٦٩، املفّصلزيدان، :  ُينظر- 4



٢٥٦ م يف الفقه اإلسالميالرضاع احملرِّ

 .شروط قَبول شهادة املرأة الواحدة على الرضاع: ثانياً
 على الرضاع ِعّدة – مرِضعة أو غريها –ُيشترط لقَبول شهادة املرأة الواحدة  

 :شروط، أمهّها
 
التها ون الشاهدة مرضّية أو عدلة؛ حيث يتحقق القاضي من عدأي أنْ تك - العدالة-١

 )1(.العلنّية؛ ألّنه يترّتب على هذه الشهادة التفريق بني الزوجنيعن طريق التزكية السرّية و
فإذا كانت مشهورة بالفسوق أو بالقيام ببعض األفعال اخلسيسة، فال ُتقبل  
 .شهادهتا

 
 )3 (. لالستيثاق واالطمئنانوذلك بتحليف الشاهدة؛ -)2( اليمني-٢
 
 :أي أنّ على الشاهدة بالرضاع أنْ ُتوّضح األمور اآلتية -)4( تفسري الشهادة-٣
كيفّية الرضاع؛ وذلك من حيث كوُنُه مّصاً من الثدي أو إجياراً أو سعوطاً، فقد يقع . أ

 .التحرمي بكيفية ما عند بعض الفقهاء، وال يقع هبا عند غريهم
 
ت؛ بأنْ تذكر أّنها واحدة أو ثالث أو مخس؛ ألنّ الفقهاء اختلفوا يف عدد الرضعا. ب

صفة الرضاع املُحرِّم، فمنهم َمْن ُيحرِّم بالقليل، ومنهم َمْن يشترط أكثر من رضعة لوقوع 
 .التحرمي

                                                 
.        ٣١٦،  النكاح والقضـايا املتعلقـة بـه      احلصري،    .٩/٢٢٢، الشرح الكبري، املقدسي:  ُينظر- 1

 .٦/٢٦٩، املفصلزيدان، 
ــر  .عقد قَِوَي به عزُم احلالف، على الفعل أو الترك:  أي القََسم، ويف الشرع- 2 ــب، :ُينظ ــو جي  أب
 .٣٩٥، لقاموس الفقهيا

 .٦/٢٧٠ ، املفصلزيدان، .١٤/٥٠، عمدة القاري العيين، :ُينظر - 3
،  إخالص الناوي  املقرئ، .٤/١٠٨، كرت الراغبنياحمللي،   .٥/٥٥، األم الشافعي، :ُينظر - 4
.        ٦/٢٧٠ ،املفصــلزيــدان،   .٣١٣،  النكاح والقضايا املتعلقة بهاحلصري،  .٣/٣٩١

 .٨٢، اديث الرضاعأحاملرصفي، 



٢٥٧ م يف الفقه اإلسالميالرضاع احملرِّ

وقت الرضاع؛ لالحتراز عّما بعد احلولني عند اجلمهور، أو ما بعد احلولني والنصف . ج
 . ما بعد الثالث سنني عند زفر من احلنفيةعند أيب حنيفة، أو

 
كون املرِضعة ذات لنب، والتأكّد من وصول اللنب إىل جوف الرضيع من خالل بعِض . د

القرائن والدالئل؛ كرؤيته يلتقم ثديها، وُيحرِّك فَمه عند مصه، وحلقَه يف الشرب 
ألنّ ما يتعذّر واالجتراع، ليحصل الظن القريب إىل اليقني بوصول اللنب إىل جوفه؛ 

 .الوقوف عليه باملشاهدة، ُيكتفى فيه بالظاهر
 
طريقة معرفة الرضاع؛ باملشاهدة أو السماع، أو الشهادة على فعل النفس كما يف . هـ

 .شهادة املرِضعة
 
 :القول املوضِّح، الذي حيصل به توكيد القرائن، واجلزم بالشهادة؛ كأنْ تقول الشاهدة. و

أو هذا الرجل، قد ارتضع من هذه املرأة، مخس رضعات أشهد أنّ هذا الصيب  
 .متفّرقات، وهو يف احلولني من عمره، وأنّ لنب املرأة يف هذه الرضعات وصل إىل جوفه



٢٥٨ م يف الفقه اإلسالميالرضاع احملرِّ

 املبحث الثالث
 .)1(ثبوت الرضاع بالشك

 أن يكون واضحاً يف كيفيته – بالشهادة أو اإلقرار –األصل يف إثبات الرضاع  
 بوصوله إىل جوف الرضيع من خالل بعض القرائن والدالئل اليت وعدده ووقته، ومقطوعاً

 .يتأكد منها ثبوت الرضاع بيقني
ولكن قد يقع اجلهل والشك يف كثري من األحيان، فال ُتعَرف املرِضعة اليت رضع  

منها الصغري، وال مقدار ما رضع من لبنها، كما قد حيصل الشك بكون الرضاع يف زمن 
كذا، دون بيِّنة ترفع اإلشكال، فهل يقع التحرمي يف هذه احلاالت الرضاع أم بعده، وه

 .ومثيالهتا؟
على عدم وقوع التحرمي عند الشك بالرضاع، ومستندهم يف الفقهاء مجهور اتفق  

 .)2()اليقني ال يزول بالشك: (ذلك القاعدة الفقهية اليت نصها
 أي أنّ اليقني عدم فاليقني أو األصل يف احلاالت السابقة هو عدم ما ذُِكَر؛ 

 )3(.الرضاع، حىت يثبت خالف ذلك بيقني
 

إذا شك يف الرضاع أو عدده، بىن على اليقني، فلم : (الشرح الكبريكتاب جاء يف  
 )4().ُيحرِّم؛ ألنّ األصل عدم الرضاع

                                                 
 ).ترّدد الفعل بني الوقوع وعدمه: (عند الفقهاء:  الشك-1

 ).استواء طريف الشيء، وهو الوقوف بني الشيئني حيث ال مييل القلب إىل أحدمها: (وعند األصوليني 
 ).طمأنينة القلب على حقيقة الشيء: (وهو خالف اليقني الذي يعين 

.         ، مؤسسـة الرسـالة    ٩٢ – ٩١،  لوجيز يف إيضاح قواعد الفقـه الكليـة       ا البورنو، حممد صدقي أمحد،      :ُينظر
 .٢٠٠، القاموس الفقهيأبو جيب، 

 – وجوداً أو عدماً     – هذه القاعدة من أصول أيب حنيفة، ومفادها أّنه إذا ثبت أمر من األمور ثبوتاً يقينّياً قطعّياً                  -2
البورنو، : ُينظر  .قن هو املعترب إىل أن يتحقق السبب املزيلمث وقع الشك يف وجود ما يزيله، يبقى األمر املتي

 .٩٢، ٨٩، الوجيز يف إيضاح قواعد الفقه الكلية
جمموع فتاوى  ابن تيمية،     .٥/٥٢،  األمالشافعي، .٣/١٢٠، االختياراملوصلي، :  ُينظر-3

 .٥١٧، الروض املربعالبهويت،  .٣٤/٦٢، ابن تيمية
 .٩/٢٢٢، الشرح الكبري، املقدسي -4
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 يف بعض املسائل اليت ثبت فيها الشك، وقالوا بوقوع بعض املالكيةوخالف  
ري من ُخنثى، وقع التحرمي عندهم، ومثل ذلك الشك يف وصول التحرمي؛ فلو رضع الصغ

 )1 (.اللنب إىل جوف الرضيع حمرِّم على املعتمد لديهم
 

 : ما يليوِمن صور الشك بالرضاع 
لو أنّ صبّياً أخذ حلمة الثدي، ومل ُيعلَم وصول اللنب إىل جوفه، فال يثبت التحرمي؛ ألنّ . ١

 . الشكاألحكام ُتبىن على اليقني ال على
 
ولو أرضع بعض أهِل قريٍة صبّيةً، وال ُيدرى َمن املرِضع، فتزّوجها رجلٌ من أهل تلك . ٢

 )2(.القرية، فالنكاح جائز، ألنّ إباحة النكاح أصل، فال يزول بالشك
 
ولو وقع الشك يف كونه لنب امرأة أو هبيمة، فاليقني أنه لنب هبيمة؛ لكونه ال تثبت به . ٣

 .صل عدم الرضاعحرمة الرضاع، واأل
 
وكذلك لو كان الشك يف وقوع الرضاع يف احلولني أو بعدمها، فاليقني وقوعه بعد  .٤

 )3(.قل عدد من الرضعاتأاحلولني، وإنْ وقع الشك يف عدد الرضعات، فاليقني هو 
فيكون اليقني يف كل حالة فيها شك بثبوت الرضاع، بالقول بعدم الرضاع أو عدم  

، ومع ذلك فهذه األمور من الشبهات، يزيل ذلك وينفيه، واهللا أعلمالتحرمي حىت يأيت ما 
 .فيكون اجتناهبا أَْوىل

                                                 
 .٢/٢١٨، أسهل املداركالكشناوي، :  ُينظر- 1
روضة النووي،   .٢/٥٣، شرح األحكام الشرعيةاألبياين،  .٣/١٢٠، االختياراملوصلي، :  ُينظر- 2

 .٧/٤٥٢، الطالبني
ــة،   .٧/٤٥٢، روضة الطالبنيالنووي،   .٥/٥٢، األمالشافعي، :  ُينظر- 3 ــن تيمي اب

ــدان،   .٩/٣٤٨، اإلنصافاملرداوي،  .٥٢ ،٣٤/٤٥، جمموع فتاوى ابن تيمية زيــ
 .٦/٢٧٢ ،املفصل
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 املبحث الرابع
 )1(الرَّضاع احملرِّم بني القضاء واإلفتاء

إنّ للقضاء يف احملاكم الشرعية طريقةً يف التعامل مع قضايا الرضاع ختتلف عنها يف  
 .دار الفتوى

  
وسؤاله قضاة الشرع احلنيف، تبّين أنّ أمر الرضاع إذا ومن خالل تدّرب الباحث  

وصل احملكمة، حبيث كان مصة واحدة، فإذا ثبت حصوله قبل الزواج، ُيمنع النكاح، وإذا 
كان بعد الزواج، يتّم التفريق بينهما بسبب حرمة الرضاع، أخذاً باملذهب احلنفي، وال 

هب إىل أنّ مخس رضعات مشبعات هي عربة لرأي املفيت إنْ كان خمالفاً لذلك؛ كأنْ يذ
 .اليت يقع هبا التحرمي

 
فيكون القضاء مبنع النكاح أو التفريق بثبوت الرضاع ملِزماً، حبيث ال ينصح  

 .القاضي َمْن ثبتت لديه قرابة الرضاع بالذهاب إىل املفيت ما دام األمر قد ُرِفَع إليه

                                                 
 ).احلكم بني اخلصوم، بالقانون اإلسالمي، بكيفية خمصوصة (:القضاء يف الشرع - 1

، وبذلك يتّم احلكـم بـني املتقاضـيني،         )إخبار معناه اإلنشاء واإللزام ِمن ِقَبِل اهللا تعاىل       : (وُيراد باحلكم  
 . على وجه ُيلِزم كُالًّ منهما مبا عليه جتاه اآلخروالفصل يف اخلصومات بينهم

 .جمموعة أحكام الشريعة اإلسالمية: ويراد بالقانون اإلسالمي 
وأّما الكيفية املخصوصة، فذلك من حيث رفع الدعوى، وإجراءات التقاضي، ووسائل اإلثبات والدفوع،              

 .   اليت ُيصِدُر القاضي حكمه على أساسها
 ).إخبار عن اهللا تعاىل يف إلزام أو إباحة: (، فقال عنها القرايفالفتوىوأّما اإلفتاء أو 

وعليه، فإنّ القاضي أو احلاكم ُينشئ األحكام عن اهللا وُيلزم هبا اخلصوم، بينما املفيت ينقل ما وجده مـن                    
بـد  ، ع زيدان .٤/٥٣، الفروق القرايف، :ُينظر .أحكام الزمة أو مبيحة، مكتفياً باإلخبار دون إلزام

.         بـريوت  –م، مؤسسة الرسـالة     ٢٠٠٢ -هـ  ٣/١٤٢٣: ، ط ١٣،  نظام القضاء يف الشريعة اإلسالمية    الكرمي،  
 . بريوت–م، مؤسسة الرسالة ٢٠٠١ -هـ ١/١٤٢١: ، ط٤٤، االجتهاد يف اإلسالمالعمري، نادية شريف، 
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 سؤال توجهت به إىل فضيلة يوأّما عن تعامل دار الفتوى مع قضايا الرضاع، فف 
خبصوص الفتوى يف مسائل الرضاع، إنْ كانت دون اخلمس رضعات، )1(مفيت اخلليل

 أتكون بالتحرمي أم ال؟
 

 :فأجاب فضيلته 
اخلليل، ال خنرج يف فتوانا عّما هو جاٍر /إننا يف دار الفتوى والبحوث اإلسالمية( 

حىت ال يكون هناك تعارض وتضاد بني  – يف األغلب –ومعمول به لدى احملاكم الشرعية 
 .القضاء واإلفتاء

 
إالّ أنّ املفيت لديه مرونة يف األخذ بالرأي الفقهي الذي يبدو له رجحانه، أو قد  

يعدل عن مذهب من املذاهب إىل غريه استحساناً ومراعاةً ملصلحة شرعية حقيقية وليست 
 .موهومة، وذلك كله داخل ضمن االجتهاد الشرعي اجلائز

 
 َمْن جاء ليستفيت فيمن رضع مصة أو رضعة واحدة، وهو بعد يف –ومثال ذلك  

 باألحوط؛ وهو أنّ املصة واملصتني – هنا –اخلطوبة أو عقد النكاح، وملّا يدخل، فنفتيه 
حترمان، وننصحه بفك اخلطوبة أو الفسخ إنْ كان قد عقد العقد؛ ألنّ َتِبَعة الفسخ هّينة 

 .وحمَتملة
 

األحوال يأتيك مستفٍت مضى على دخوله مخسة عشر عاماً أو أقل أو ويف بعض  
 من زوجته عدداً من األوالد، وتبّين له بعد هذا العمر حصول رضعات غري وأجنبأكثر، 

مشبعات أو مل يبلغن اخلمس، ففي هذه احلالة نفتيه باأليسر وليس باألحوط، فنفتيه بأنّ 
 .رِّم، وهو مخس رضعات مشبعاتاألصل عدم احلرمة حىت يثبت الرضاع احمل

 
  

                                                 
 اخلليـل، يف يـوم االثـنني املوافـق      وذلك خالل زيارة قام هبا الباحث لدار الفتوى والبحوث اإلسالمّية يف- 1
 .م٢٤/٥/٢٠٠٤
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وهذا ليس تلفيقاً يف املسائل وال تتّبعاً للرخص، ولكّنه أخذٌ بالرأي الراجح يف  
 .؛ وهو أنه ال يثبت التحرمي إالّ خبمس رضعات مشبعات)1(املسألة

 
 بالفسخ ومنع الزواج للمصة واملصتني، إّنما هو أخذٌ باألحوط – هناك –وإفتاؤنا  

اخلالف، واخلروج من اخلالف مستحب كما تقول القاعدة الشرعية؛ وخروٌج من 
للحفاظ على أسرة قائمة فعالً من الفسخ ما دامت جتد هلا َسعةً وخمرجاً على مذهٍب من 

 ).املذاهب املعتربة
 

وأرى أنَّ ثبوت الرضعة الواحدة قبل الزواج مينع النكاح احتياطاً، وال مشكلة يف  
واج وإجناب األوالد، وكان عدد الرضعات دون اخلمس، فال يقع ، أّما إنْ حصل الزذلك

 مخساً فصاعداً، اً على األسرة وتيسرياً على اُألمَّة، وإنْ بلغت الرضعاتحفاظالتحرمي؛ 
 .وجب التفريق، واهللا أعلم

                                                 
 إنّ عدد الرضعات اليت يقع هبا التحرمي والذي تأخذ به دار الفتوى هو مخس رضعات مشبعات، أخذاً باملذهب - 1

 .الشافعي
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 بنوك لنب األمهات بني اإلباحة والتحريم

 
 :ويتضمن ثالثة مباحث   
 

 .أة بنوك لنب األمهات، ومفهومهانش: املبحث األول                                   
 
 

، وأسباب سلبيات بنوك لنب األمهات: املبحث الثاني                                   
    .ومدى حاجة البالد اإلسالميّة إليهاحديثاً، انكماشها 

 
 تب على الرضاع احلكم املرت: املبحث الثالث                      

 .من بنوك لنب األمهات                   
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 املبحث األّول
 .، ومفهومهانشأة بنوك لنب األمهات

 
 )1(تانشأة بنوك لنب األمه: أّوالً

 
إنّ تغذيةَ الرضيع باللنب مسؤوليةُ أُمِّه اليت أجنبته، وهذا هو األصل؛ ألنّ الرضاعة  

 القيام – أحياناً – وأمه، وملّا كانت األم ال تستطيع الطبيعية من األم ذات أمهية للرضيع
بواجب اإلرضاع لنضوب لبنها، أو لوجود مرٍض ُمعٍد، أو ألي سبب آخر، كان ال ُبّد

من اعتماد املرِضعة كبديل ال غىن عنه، ومبا أن املرضعات اختفني يف اجملتمع الغريب،  
 ومع ذلك انتشرت نسبة األمراض فقد زاد تداول األلبان الصناعية وألبان احليوانات،

 بنوك لنب إنشاءوالوفيات عند بعض األطفال بشكل واسع، وأمام كل هذا فكّر الغرب يف 
األمهات قبل أكثر من مخسني عاماً، وظهرت هذه البنوك بشكل فعلي يف سبعينيات القرن 

ن قبلُ جمموعة العشرين امليالدي يف الواليات املتحدة األمريكية وأوروبا، بعد أن انتشرت م
 ".بنوك األعضاء"، و "بنوك املين"، و "بنوك القرنية"، و "بنوك الدم: "من البنوك؛ مثل

 
 
 مفهومها: ثانياً

مراكز متخصصة، جلمع احلليب من أُمهات متّربعات، أو من : (بنوك لنب األمهات 
َب اجملموَع لُألمهات أمهات ُيعطني حليبهّن مقابلَ مثٍن معّين، وِمن مثّ تبيع هذه البنوُك احللي

 )2().اللوايت يرغنب يف إرضاعه ألطفاهلّن
 .، تكون بنوك اللّنب شركة مسامهةوعليه 

 
                                                 

.        م، جدة١٩٨٦ -هـ ١٤٠٧، عام ٣٩٢ – ١/٣٩١: ، العدد الثاين، جـجملة جممع الفقه اإلسالمي:  ُينظر- 1
 ٣١٥،  املسؤولية اجلسدية موسى،    .م١٩٨٧ -هـ ١٤٠٨، عام ٧٩، )١٢٧(، العدد لة الفيصلجم
 .٤٨٨، املوسوعة الطبيةكنعان،   .٤٩، ، الرضاع وبنوك اللنباحلفناوي  .٣١٦ –
 .٣١٦، املسؤولية اجلسديةموسى،   .٤٨٧، املوسوعة الطبيةكنعان، :  ُينظر- 2
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 :ومجع اللّنب من األمهات يتّم بطريقتني 
 

 .مجع اللّنب من اُألمهات يف املنازل، ووضعه يف أوعية خاصة: اُألوىل
 

 بنفسها إىل بنك اللّنب، ويؤخذ مجع اللّنب يف مراكز متخصصة؛ حيث تذهب اُألم: الثانية
 )1(.منها اللّنب بواسطة مضخات خاصة، حتت إشراف خمتصني

وبذلك فإنّ طريقة مجع اللّنب فيها امتهان للمرأة؛ حيثُ ُيجمع اللّنب منها كما  
 .ُيجمع من البهائم

 
وتعتمد هذه الفكرة على جتميع اللّنب الفائض عن احلاجة من األمهات، أو لوفاة  
ن، وبقاء اللّنب يف الثدي، أو لعدم الرغبة فيه، حيث يؤخذ بطريقة معقّمة من أطفاهل

مئوية؛ ٤األمهات، وُيحفظ بعد ذلك يف ثالجات خاصة ليوم أو يومني حتت درجة حرارة 
حلفظ مكوناته احليوية، مث تتّم معاجلته يف البنوك ما بني الغليان والتربيد، وبذلك يصري اللّنب 

ه يفقد الكثري من املكونات الغذائية واملناعية، وبعدها يتّم حفظه يف قوارير معقّماً إالّ أّن
ُمعقّمة، وغالباً ما يبقى على حالته السائلة دون جتفيفه؛ ليبقى حمافظاً على األجسام 

 )2(.املضادة
 

، فإنّ بعض اُألمهات يشترين املقصد من استخدام هذه البنوك يف الغربوأّما عن  
غنب يف إرضاعه ألطفاهلّن؛ ألنّ حليبهّن ال يكفي حاجة الطفل، أو ألّنه قد هذا اللّنب، وير

توقّف ألي سبب قبل إمتام رضاعة أطفاهلّن، أو ألّنهن يرغنب باحملافظة على رشاقتهّن، 
 )3 (!حيث يعتقدنَ أنّ الرضاعة تسيء إىل الرشاقة

                                                 
 .٤٩، اللّنبالرضاع وبنوك احلفناوي، :  ُينظر- 1
احلفناوي، .     ٧٩، ١٢٧: ، عجملة الفيصل  .١/٣٩١، ٢: ، عجملة جممع الفقه اإلسالمي:  ُينظر- 2

 .٤٩، الرضاع وبنوك اللّنب
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٢٦٦ م يف الفقه اإلسالميالرضاع احملرِّ

موعة من األطفال  إلنقاذ جم– يف اجملتمع الغريب –وغالباً ما ُيعطى هذا اللّنب  
شديدي احلاجة إىل اللنب اإلنساين يف الوقت الذي ال تستطيع فيه أُمهاهتم القيام 

 :بإرضاعهم، وال توجد مرِضعات للقيام هبذا العمل، وِمن هؤالء األطفال
 
 أي الذين ُوِلدوا قبل امليعاد؛ أي قبل التسعة أشهر، ومن املعلوم أنّ – األطفال اخلُدَّج -١

 .فل تزداد ِللَّنب إذا كان مولده قبل فترة احلمل الطبيعيةحاجة الط
 
 أي الذين كان وزهنم أقل من املتعارف عليه – األطفال ناقصو الوزن عند الوالدة -٢

 .رغم إكماهلم مّدة احلمل الطبيعية
 
 أي الذين أصابتهم تقّرحات شديدة تستلزم – األطفال املصابون بااللتهابات احلادة -٣

 )1(.اللّنب البشري الغين بعناصر املناعةتغذيتهم ب

                                                 
 .       ٨٠-٧٩،  ١٢٧:، ع جملة الفيصل   .٣٩٣ – ١/٣٩٢، ٢:، عجملة جممع الفقه اإلسالمي :ُينظر - 1

 .٤٨٧، ، املوسوعة الطبيةكنعان



٢٦٧ م يف الفقه اإلسالميالرضاع احملرِّ

 املبحث الثاين
ومدى حاجة البالد اإلسالمية ، وأسباب انكماشها حديثاً، سلبيات بنوك لنب األمهات

 .إليها
 سلبيات بنوك لنب األمهات: أّوالً

إنّ الغرب بعد طرحه لفكرة بنوك اللّنب وتنفيذها قبل أكثر من نصف قرن من  
ع عن فكرته، ال ألهنا حمرَّمة؛ ألّنهم ال يفكّرون يف احلرمة أصالً، بل الزمان، بدأ يتراج

ألضرارها الصحّية، فبعض البنوك أغلقت أبواهبا معلنةً فشلها، ويكمن ضرر هذه البنوك 
 :فيما يأيت

نّ هذه البنوك تساعد على نقل األمراض املعدية؛ كالتهاب الكبد الوقائي، ومرض إ. ١
من األطفال املصابني باإليدز إّنما بسبب تناول % ٣ حيث إنّ اإليدز، وأمراض أُخرى،

ألبان األمهات من مصارف اللنب، وذلك على الرغم من أنّ اللّنب اإلنساين حيتوي العناصر 
املناسبة للطفل مبا فيه من األجسام املضادة وأجسام املناعة اليت متنع احلساسية وانتشار 

 )1(.األمخاج والرتالت املعوية
 
نّ لنب هذه البنوك، إذا متّ جتفيفه ِمن أجل حفظه، فإّنه يفقد طابعه الرباين الذي كان إ. ٢

عليه ساعة خلقه، فلنب األم يكون َيسري التركيب يف بدايته؛ ليسهل هضمه، فهو ذو مّيزات 
متجّددة من فترة إىل أخرى من حياة الرضيع، حيث حيوي أجساماً مضادةً إىل أنْ يزداد 

 قيمته الغذائية، تلبية حلاجات الرضيع بتقّدم ِسّنه، كما أّنه بارٌد صيفاً،دافئٌ دمساً وتزداد
 )2(.شتاًء، وهذا ما ال يتوافر يف بنوك لنب اُألمهات

 

                                                 
موسى، .       ٧٩،  ١٢٧: ، ع جملة الفيصل  .٣٩٢ – ١/٣٩١، ٢: ، عجملة الفقه اإلسالمي:  ُينظر- 1

 .٣٢٢، املسؤولية اجلسدية
 .٣٢٢، املسؤولية اجلسديةموسى، :  ُينظر- 2



٢٦٨ م يف الفقه اإلسالميالرضاع احملرِّ

نّ اللّنب احملفوظ يف بنوك لنب اُألمهات ُمعّرٌض للتلّوث يف مجعه وتعقيمه وتناول الصغري إ. ٣
للصغري، ِمّما أّدى إىل انتشار نوبات اإلسهال له؛ نظراً جلهل الكثريات بطريقة إعطائه 

 )1(.وازدياد نسبة الوفيات
نّ األم اليت تعتمد بنوك اللّنب تفقد الفوائد اجلّمة للرضاعة الطبيعية؛ كعودة الرحم إىل إ. ٤

حجمه الطبيعي، ومنع الترّهل، وكوهنا مانع محٍل طبيعي، باإلضافة إىل الترابط واحلنان بني 
 .األم والرضيع

 
نّ بنوك اللّنب تؤثّر يف نفسية الرضيع وجسده؛ فتزداد االحنرافات اخلُلُقية، واألمراض إ. ٥

 .العقلية، والسلوك اإلجرامي
 
نّ سحَب اللّنب من الثدي بآلة وإعطاَءه للصغري، ال يقوم َمقام تناول اللّنب من الثدي؛ إ. ٦

رمون الربوالكتني الذي يزيد ألنّ امتصاصه من الثدي يزيد يف إفرازه، حيث إنّ إفراز ه
 )2(.إفراز اللّنب مرتبطٌ بعملية املّص ذاهتا يف الرضاع الطبيعي

 .وال خيفى ما يف عملية سحب اللّنب ِمَن املرأة ِمْن امتهاٍن هلا ولكرامتها 
 
 .أسباب انكماشها حديثاً: ثانياً

تضر رويداً يف العقدين األخريين، بدأت بنوك لنب األمهات يف اجملتمع الغريب حت 
 :)3(رويداً، وذلك لألسباب التالية

ندرة احلاجة إليها؛ فقبل أكثر من عشرين عاماً، تبّين احنصار استخدام هذه البنوك . ١
فيمن هلم حساسية ضد األلبان الصناعية ِمّمن ُوِلدوا قبل التسعة أشهر، ونسبة هؤالء ضئيلة 

 .جداً
 .تكلفتها عالية جداً. ٢
 .املتّربعات باللّنبندرة اُألمهات . ٣

                                                 
 .١/٤٠٠، ٢: ، عجملة جممع الفقه اإلسالمي:  ُينظر- 1
 .٤٠٠ – ١/٣٩٩، ٢: ، عفقه اإلسالميجملة جممع ال:  ُينظر- 2
 .٨٠، ١٢٧: ، عجملة الفيصل  .١/٣٩٤، ٢: ، عجملة جممع الفقه اإلسالمي:  ُينظر- 3



٢٦٩ م يف الفقه اإلسالميالرضاع احملرِّ

تعّرض اللّنب املتجمع للفساد مع الزمن، رغم حفظه يف البنك، حيث يتعّرض لإلصابة . ٤
بامليكروبات، كما يتعّرض لتحلّل بعض املواد املوجودة فيه، ليفقد بذلك بعض مزاياه 

 .وفوائده
 اجملتمع فإذا كانت بنوك لنب اُألمهات يف مراحلها األخرية يف اجملتمع الغريب، فهل 

 اإلسالمي احملاِفظ حباجة إليها؟
 
 
 .مدى حاجة البالد اإلسالمية إليها: ثالثاً

يف اجملتمع اإلسالمي، ُتعترب الرضاعة الطبيعية من ثدي األم أصالً ال غىن عنه، فإنْ  
 يقمن مقامها، انطالقاً من قوله – متّربعات أو بأجر –تعذّر قيامها بذلك، فإنّ املرِضعات 

، فإنْ مل توجد املرِضعات لسبب أو آلخر، كانت ) )1وَالتَّقْوَى الْربِّ عَلَى وَتَعَاوَنُواْ: تعاىل
ألبان املواشي والبدائل الصناعية األخرى بديالً عنها، وبالذات إذا متّت تنقيتها من 

 .الشوائب
 

؛ ألهنم والرضيع من امرأة ما، إّنما يفخر هبا؛ ألهنا أصبحت أُمَّه، كما يفخر بأبنائها 
 ومبرِضعته حليمة -  -صاروا إخوته، وكذلك اُألمة اإلسالمّية تفتخر بنبّيها حممد 

 حباجة إىل إنشاء بنوك لنب لألمهات؟ ومبن سيفخر – اليوم –السعدية، فهل املسلمون 
 .الرضيع إذا رضع من مصارف لنب األمهات؟

 
تب عليها من أضرار، وإذا كان قد ثبت فشل هذه البنوك يف بالد الغرب؛ ملا يتر 

 .فهل جيوز ألحٍد من املسلمني أن ُيشّجعها؟
 
 

                                                 
 .٢آية :  سورة املائدة-1



٢٧٠ م يف الفقه اإلسالميالرضاع احملرِّ

انقسم الفقهاء املُحَدثون يف حكم إنشاء بنوك لنب األمهات يف البالد اإلسالمّية إىل  
 :قولني

 
 ما دام هناك  وهو القائل بعدم وجود مانع من إنشاء بنوك لنب األمهات:القول األول
 )1(.حاجة إليها

 )2 (.شيخ يوسف القرضاويوهبذا قال ال 
 

 .وهو القائل بعدم جواز إنشائها: القول الثاين
املختار السالمي، وعبد العزيز : مجهور الفقهاء املُحَدثني؛ مثلأكثر وهبذا قال  

 .عيسى، وعبد الرمحن النجار، وحممد أمحد الشاطري
 
 

 أدلة صاحب القول األول
 :بنوك لنب األمهات باملعقولاستدل الشيخ يوسف القرضاوي على جواز إنشاء  
حيث إنّ اإلسالم يدعو إىل العناية بكل ضعيف مهما كان سبب ضعفه،  

 ما مينع – هنا –إننا ال جند (: وخصوصاً إذا كان طفالً خدجياً، يقول الشيخ القرضاوي
من إقامة هذا النوع من بنوك احلليب؛ ما دام حيقق مصلحة شرعية معتربة، ويدفع حاجة 

 )3(.)جيب دفعها

                                                 
 .١/٣٩٠، ٢: ، عجملة جممع الفقه اإلسالمي:  ُينظر-1
سلمون يف غىن عنها، وطالَب عدٌد       ذهب الشيخ مصطفى الزرقا إىل أنَّه ال حاجة إىل إنشاء هذه البنوك ما دام امل               -2

م بوضع احتياطات مشّددة    ٢٤/٥/١٩٨٣من مجهور الفقهاء الذين اشتركوا يف ندوة اإلجناب بالكويت املنعقدة يف            
كتابة اسم املتربع على كل قارورة، وتسجيل ذلـك يف سـجل،            : إذا دعت احلاجة القصوى ملثل هذه البنوك؛ مثل       

اللّنب يف سجل الطفل، وِعلم أهل الطفل باسم املرِضعة، وبذلك ينتفي احملذور، وقال             وكتابة اسم الطفل الذي يتناول      
، جملة جممع الفقه اإلسالمي   : ُينظر  .حممد األشقر، وعمر األشقر، وإبراهيم الدسوقي، وزكريا الربي: هبذا
 .٨٤، ١٢٧:، عجملة الفيصل  .٤٢٠ – ١/٤١٩، ٢: ع
 .٣٩٠، ٣٨٥ /١، ٢:ع، جملة جممع الفقه اإلسالمي:  ُينظر-3



٢٧١ م يف الفقه اإلسالميالرضاع احملرِّ

واملرِضع اليت تتّربع بلبنها مأجورة، وجيوز هلا أن تبذله بأجر، كما جيوز استئجارها  
 .للرضاع
وكذلك، فإنّ املؤسسة اليت جتمع هذا اللّنب، وتقوم بتعقيمه وحفظه؛ من أجل  

 )1(.تغذية هؤالء األطفال، إّنما هي مؤسسة مشكورة أيضاً
 

 أدلة أصحاب القول الثاين
مجهور الفقهاء املُحَدثني على عدم جواز إنشاء بنوك لنب األمهات أكثر استدل  

 :باملعقول، والذي يتمثل يف جمموعة من احملاذير
 ألنّ مجَعه ِمن ِعّدة أمهات وإعطاَءه للطفل، يؤدي إىل عدم معرفة – احملذور الشرعي -١

س هذا فحسب، بل املرِضعة احلقيقية للطفل، فيتزّوج األخ من أخته أو قريبته الرضاعية، لي
إنّ فكرة بنوك اللّنب قد تتجاوز حدودها؛ ليصبح اللُّنب سلعةً قابلةً لالسترياد والتصدير، 

 )2(.فتختلط ألبان املسلمات بغريهن من اليهوديات والزانيات
 ُملّخص رأيي أنّ بنوَك احلليب ُمحرَّمةٌ؛ نظراً (:      يقول الشيخ املختار السالمي

 )3(.)للمخاطر الشرعية

                                                 
 يعترض بعض الناس على الشيخ القرضاوي، داعني إىل األخذ باألحوط واألورع، وجتنب كل مواطن الشبهات،                -1

 .من أجل اخلروج من اخلالف
بأنّ األخذ باألحوط إّنما يكون عندما يعمل املرء يف خاصة نفسه، أّمـا إذا تعلّـق                : وجييب عليهم الشيخ   

 اجتماعية معتربة، فإّنه ينبغي على أهل الفتوى التيسري دون جتاوز النصوص احملكمة والقواعد              األمر بالعموم ومبصلحة  
الثابتة؛ ألنّ ِمن موجبات التخفيف عموَم البلوى بالشيء، فاألخذ باألحوط يف كل أمر دون األيسر، قد ينتـهي إىل                   

 .١/٣٩٠ ،٢: ع،ع الفقه اإلسالميجملة جمم: ُينظر .جعل أحكام الدين جمموعة أحوطيات جتايف روح السماحة
إنّ حماذير استعماهلا يف البالد اإلسالمية، واليت سيأيت بياهنا، تعارض ذلك ومتنع من إنشاء بنوك لنب                : وأقول 
 .اُألمهات

 .٣٢١،املسؤولية اجلسديةموسى،  .٨٠، ١٢٧: ، عجملة الفيصل:  ُينظر- 2
لرضاع من بنوك اللّنب، فبيانه عند احلـديث عـن حكـم            وبالنسبة ألقوال الفقهاء يف األثر املترتب على ا        

 .الرضاع منها
 .١/٤٢١، ٢:، عجملة جممع الفقه اإلسالمي :ُينظر - 3



٢٧٢ م يف الفقه اإلسالميالرضاع احملرِّ

وبذلك يكون إنشاؤها مرفوضاً؛ سّداً لذريعة الوقوع يف فتنة التحرمي، يقول الشيخ  
ولو مل يكن يف رفض بنوك احلليب إالّ سّد الذريعة وسّد الوقوع يف (: عبد العزيز عيسى

 )1(.)فتنة التحرمي، لَكان أْوىل بنا أنْ ال نوِجد هذه البنوك
أنصح بعدم تأسيس (: لشاطري؛ حيث قالويؤّيد هذا ما قاله السيد حممد أمحد ا 

هذه البنوك، كما أنّ على مستشفيات الوالدة أنْ ال تتساهل يف إرضاع طفٍل بلنب غِري أُمِّه؛ 
 )2(.)جتّنباً للوقوع يف احملظور شرعاً مستقبالً

 
 كّرم اإلنسان، وفّضله على سائر خملوقاته، – عّز وجلّ – فاُهللا –  احملذور اإلنساين-٢

 مجع لبنها، ق نظام بنك ألبان األمهات، إالّ أنّ األم تتمثّل بالبقرة احللوب يف عمليةوبتطبي
 )3(.إنسانٌ شكالً وال موضوعاًوهذا ما ال يتقّبله 

 
 ويتمثل يف إنتاج جيل فاشل اجتماعّياً، ال ميكن أن يتكّيف مع – احملذور االجتماعي -٣

اض واألوبئة من أبناء الفقريات؛ نتيجة اجملتمع الذي يعيش فيه، وجيل ضعيف مليء باألمر
حرمان أطفاهلن من الرضاع الطبيعي، وبيع اللّنب للبنوك، ويف هذا فتح باب تقاعس 

 )4(.األمهات السليمات عن الرضاعة، وانصرافهن إىل العمل
 
 فاإلرضاع الطبيعي فيه حتقيق االرتباط بني األم والطفل؛ فهو ليس – احملذور النفسي -٤

 جرعة من اإلشباع يف احلنان والعطف، وهذا ما ال حيقّقه – أيضاً –ية، بل هو جمّرد تغذ
 .بنك لنب األمهات

 
 فإذا كانت كلفة توفري هذا اللّنب وجتميعه يف البالد الغربية – احملذور املادي والصحي -٥

ّوث وحتلّل باهظة جداً ُتكلّف جهداً ووقتاً وماالً، كما أنّ اللّنب اجملموع فيها ُمَعرٌَّض للتل
                                                 

 .١/٤٢٠املصدر نفسه، :  ُينظر- 1
 .٨٤، ١٢٧: ، عجملة الفيصل :ُينظر - 2
 .٨١، املصدر نفسه:  ُينظر- 3
 .٨٢، ١٢٧: ، عجملة الفيصل  .٣٩٩، ١/٣٩٦، ٢:، عجملة جممع الفقه اإلسالمي:  ُينظر- 4



٢٧٣ م يف الفقه اإلسالميالرضاع احملرِّ

بعض مواده، مع ندرة احلاجة إىل هذا اللّنب، فإنّ تطبيق هذا األمر يف البالد اإلسالمية يزداد 
 )1(.صعوبة؛ لقلّة درجة التقنية والنظافة، وارتفاع كلفتها

، تكون فكرة بنوك لنب األمهات مرفوضة من وجهة نظر الشرع والطب، وعليه 
ن، واآلباء شركاء يف املسؤولية، ويف ضياع واألمهات املسلمات مسؤوالت عن ألباهن

 )2(.األنساب، ويف احملرمات، وليحذروا مثل هذا التّربع للمصارف؛ ألّنه مفسدة حمقّقة
 

 :القول الراجح
 :يترجح للباحث قول اجلمهور املانعني إلنشاء بنوك لنب األمهات، وذلك ملا يلي 

 . من االعتراضات قّوة ما عرضوا من األدلة واحملاذير، وسالمتها-١
 ضعف ما استدل به صاحب القول األول؛ ملا يترتب على األخذ به من نشر فتنة -٢

 .التحرمي، واختالط األنساب
 يف البالد اإلسالمية؛ ألنّ احلاجة إليها ال تصل – اليوم – عدم احلاجة ملثل هذه البنوك -٣
 )3(.ىل حّد الضرورة؛ نظراً لوجود بدائل أخرى مقبولة صحّياًإ
 توفّر جماالً لألم أن تذهب إىل – يف اجملتمع العريب – وألنّ كثرياً من املستشفيات -٤

املستشفى؛ إلرضاع ولدها اخلديج الذي قد ميكث شهراً يف املشفى، وإالّ فاجملال مسموح 
للقريبات أو املرِضعات، وبذلك يتّم جتّنب املرتلقات، وتكون املرِضعة معروفة، وُتعرف 

 )4(.احملرماتبذلك دائرة 

                                                 
–٨٠ ،١٢٧: ، ع جملة الفيصـل    .٣٩٦ – ١/٣٩٥، ٢: ، عجملة جممع الفقه اإلسالمي:  ُينظر- 1
٨١. 
 .٣٢٣، املسؤولية اجلسديةموسى،  :ُينظر - 2
 .٤٨٨، املوسوعة الطبية كنعان، :ُينظر - 3
 .٨١، ١٢٧: ، عجملة الفيصل :ُينظر - 4



٢٧٤ م يف الفقه اإلسالميالرضاع احملرِّ

 املبحث الثالث
 كم املترتب على الرضاع من بنوك لنب األمهاتاحل

 
إنّ موضوع بنوك لنب األمهات رغم أّنه مل يظهر إالّ يف هنايات القرن العشرين، إالّ  

أنّ الفقهاء القدامى تعّرضوا له بإسهاب لدى حديثهم عن الرضاعة، وشرب الرضيع اللّنب 
الط لنب األم بغريه، كما أنّ األمر ُعِرض على علماء املسلمني دون التقام الثدي، واخت

املُحَدثني، فلم تتفق كلمتهم على حكم شرعي واحد بالنسبة له، بل تباينت أقواهلم يف 
 :األثر املترتب على الرضاع من هذه البنوك على اجتاهني

 
 .ُألمهاتالقائل بعدم وقوع التحرمي بالرضاع من بنوك لنب ا وهو :االجتاه األول

الشيخ يوسف القرضاوي، والشيخ : وهبذا قال بعض العلماء املعاصرين؛ مثل 
 )1(.مصطفى الزرقا، والشيخ عبد اللطيف محزة، وحممد سيد طنطاوي

 
 

 . وهو القائل بوقوع التحرمي بالرضاع منها:االجتاه الثاين
 )2(.وهبذا قال أكثر العلماء املعاصرين 

                                                 
ري؛ ألنَّ الرَّضاع احملرِّم عنده حمصوٌر فيما امتصه الرضيع من ثدي املرِضـعة بفيـه                وهذا مذهب ابن حزم الظاه     -1

 .٥٠، الرضاع وبنوك اللنباحلفناوي،   .١٢ – ١٠/٧، احمللىابن حزم، : ُينظر  .فحسب
، إىل  أبو حنيفة يف رواية، وحممد وزفر من احلنفية، واملالكية، والشافعية، واحلنبليـة           :  وقد ذهب مجهور الفقهاء    -2

 .القول بثبوت التحرمي من مجيع النسوة الاليت اختلط لبنهن، دون تفريق بني غالب أو مغلوب
بينما ذهب أبو حنيفة يف رواية ثانية، وأبو يوسف من احلنفية، إىل القول بتعلّق التحرمي باللّنب الغالب لغريه                   

 .من األلبان األخرى
لتحرمي عند خلط لنب امرأة بلنب أخرى، على خـالف يف           أي أنّ مذاهب الفقهاء السابقني تؤكد وقوع ا        

 – ٤/٣٥٧،   البنايـة  العيين،: ُينظر  .تعّدي احلرمة إىل مجيع املخلوط لبنهن، أو إىل صاحبة اللّنب الغالب
.        ١٢٩،  كتاب الرضاع املاوردي،    .٤/١٧٧،  اخلرشي على خمتصر خليلاخلرشي،  .٣٥٨

 .٣١٩، املسؤولية اجلسديةموسى،            . ٩/٢٠٦، الشرح الكبري، املقدسي



٢٧٥ م يف الفقه اإلسالميالرضاع احملرِّ

 أدلة أصحاب االجتاه األول
استدل أصحاب االجتاه األول على عدم ثبوت التحرمي بالرضاع من بنوك لنب  

 :األمهات باملعقول املتمثّل فيما يلي
 
 :)1(معىن الرضاع لغة -١

 كما يف –مص الثدي وشرب لبنه، وعليه يكون شرب اللّنب من غري طريق الثدي  
 . ال ُيسّمى رضاعاً، فال ُيحرِّم–بنوك اللّنب 

 
س التحرمي عند الشيخ القرضاوي ينبين على أمومة املرِضعة اليت ال بّد كما أنّ أسا 

 احلنان وتعلّق البنّوة، فال يقع التحرمي يف لفيها من التصاق الرضيع هبا والتقام ثديها، ليحص
حالة بنوك اللّنب؛ ألنّ لفظ الرضاع ال يعين غري التقام الثدي على ما ذكره ابن حزم، ولو 

 . رضاعاً، فهو لضرورة قائمة، فال يقع التحرميمتّ التسليم بكونه
 
 :)2(الشك يف الرضاع -٢

 عند –فلو متّ التسليم بثبوت الرضاع بوسائل أخرى، استناداً إىل معىن الرضاع  
 من حيث مشولُه لكل ما يصل إىل جوف الصيب عن طريق حلقه، فََمن اليت –اجلمهور 

ه الصيب منها؟ وهل ِللّنب املختِلط حكم اللّنب أرَضعت اللنب؟ وما مقدار اللّنب الذي تناول
 اخلالص؟

 
وإذا كان أبو حنيفة يف رواية، وأبو يوسف من احلنفية، يذهبان إىل وقوع التحرمي  

باللّنب الغالب عند اختالط لنب امرأتني فأكثر، فإنّ إدراك الغالب من املغلوب متعذِّر يف 
 .بنوك اللّنب على وجه اخلصوص
                                                 

ــاوي،  .٨٣، ١٢٧: ، عجملة الفيصل .١٢ – ١٠/٧، احمللى ابن حزم، :ُينظر - 1 ــاع احلفن الرض
 .٥٠، وبنوك اللّنب

، ، الرضاع وبنوك اللّـنب   احلفناوي  .٣٨٩، ١/٣٨٥، ٢:، عجملة جممع الفقه اإلسالمي :ُينظر - 2
٥١. 



٢٧٦ م يف الفقه اإلسالميالرضاع احملرِّ

 .نوك اللّنب فيها شك، فال يترتب التحرمي على الرضاع منهاوألنّ قضية ب 
 .وعليه، فهذه البنوك مصدر غذاء الرضيع عند انعدام املصادر األخرى 

 
 أدلة أصحاب االجتاه الثاين

استدل أكثر العلماء املعاصرين على ثبوت التحرمي بالرضاع من بنوك لنب األمهات  
 :باملعقول

 
 سيئة؛ كاختالط األنساب، أي أّنها حمّرمة لغريها ال وذلك إليصاهلا إىل عواقب 
 .لذاهتا

 
وملّا كان درء املفاسد أَْوىل من جلب املصاحل، كانت املصلحة يف الرضاع من بنوك  

لنب اُألمهات متمثّلة يف تغذية الصغري، وكانت املفسدة فيما يترتب على ذلك من اختالط 
ن درء املفسدة مبنع الرضاع أَْوىل من تغذية األنساب، فتعارضت املصلحة واملفسدة، فيكو

 .الصغري
 

ويف قضية بنوك اللّنب، فإنّ اجلنس ال يغلب جنسه عند مجهور الفقهاء، فتقع التغذية  
من اجلميع وكذلك احلرمة، وحىت على القول بوقوع التحرمي باللّنب الغالب عند أيب حنيفة 

متفقون على وقوع التحرمي عند اختالط لنب يف الرواية الثانية، وأيب يوسف، فإنّ الفقهاء 
 )1(.امرأتني فأكثر

 
 مناقشة أدلة القائلني بعدم ثبوت التحرمي بالرضاع من بنوك لنب اُألمهات

 ،إنّ القول بعدم التحرمي نتيجة شرب اللّنب من بنوك اللّنب استناداً إىل معىن الرضاع لغة. ١
ّما أصحاب املذاهب األربعة، فال يقولون أمٌر مرفوض؛ وال يقول هبذا إالّ الظاهرية، أ

 .بقوهلم، كما أنّ األحكام الشرعية منوطة باملعاين الشرعية ال اللغوية

                                                 
 .٣١٩، املسؤولية اجلسديةموسى،   .٥٦، ٥٤، ع وبنوك اللّنبالرضا احلفناوي، :ُينظر - 1



٢٧٧ م يف الفقه اإلسالميالرضاع احملرِّ

وإنّ لفظة الرضاع ال تقتصر على االمتصاص من الثدي؛ ألنّ بناء جسد الرضيع  
كما يكون بامتصاص الثدي، يكون من احلليب احمللوب وما يقوم مقامه، وال خيفى أنّ 

 ألم حذيفة بإرضاع سامل يوّضح هذا؛ فقد ارتضع من لنب حملوب يف إناء، -  - أمره
 )1(. ُمحرِّماً-  -ومع ذلك جعله رسول اهللا 

 
 أّما القول باختالط اللّنب وثبوت الشك يف بنوك اللّنب لالستدالل على عدم احلرمة، -٢

ملعاصرين؛ من أجل القول فال ُيعترب دليالً، بل هو استئناس من الذين ذكروه ونقلوه من ا
 )2(.بإباحة بنوك اللّنب

 
 :القول الراجح

يترّجح للباحث ما ذهب إليه اجلمهور من وقوع التحرمي بلنب مجيع النساء يف بنوك  
 )3(:لنب اُألمهات، وذلك ملا يلي

 
 . قوة استدالالهتم وسالمته من االعتراض-١
 
 . من بنوك اللّنب ضعف أدلة القائلني بعدم ثبوت التحرمي بالرضاع-٢
 
 . ألنّ القائلني ِحبلّ هذه البنوك، ال يتفق رأيهم مع القواعد الشرعية-٣
 
 ألنّ يف ذلك حمافظةً على األنساب من االختالط، ورعايةً لكيان اجملتمع اإلسالمي -٤

 .الذي حياول الغرب أنْ يدّنسه

                                                 
 .٥١، الرضاع وبنوك اللّنباحلفناوي،   .١/٤١٧، ٢:، عجملة جممع الفقه اإلسالمي :ُينظر - 1
 .٥٢، الرضاع وبنوك اللّنباحلفناوي، :  ُينظر- 2
.        ٥٨،  ع وبنـوك اللّـنب    الرضااحلفناوي،   .٤٢٥ – ١/٤٢٤، ٢:، عجملة جممع الفقه اإلسالمي :ُينظر - 3

 .٣١٩، املسؤولية اجلسديةموسى، 



٢٧٨ م يف الفقه اإلسالميالرضاع احملرِّ

 اخلـامتـة
الم على عباده الذين اصطفى،     احلمد هللا الذي بنعمته تتم الصاحلات، والصالة والس        
 :وبعد

، أرجـو اهللا    "الرضاع احملرِّم يف الفقه اإلسالمي    : " فهذه دراسة قدَّمها الباحث حتت عنوان     
ام عن جانب هام مـن      تعاىل أن تكون قد أحاطت باملوضوع إحاطة مقبولة، وأماطت اللث         

 .م، أال وهو أحكام الرضاع يف اإلسالأحكام احملرَّمات
ة نقص أو تقصري يف جانب من جوانب البحث، فالكمال هللا وحـده،             وإذا كان مث   

، وأرجو أن تكون هذه الدراسة توطئةً لدراسات عسى أن تكون أكثر            والعصمة لنبيه   
 .مشولّية وتفصيالً

 ُتمثل خالصـة  وقد توصَّل الباحثُ من خالل هذه الدراسة إىل جمموعة من النتائج       
 .التوصياتللبحث، مع بعض 

 .أهم نتائج البحث: أّوالً
 :ميكن تلخيص ما توصَّل إليه الباحث من نتائج فيما يلي 
 ما حصل منـه، يف جـوف طفـل،          حصول لنب امرأة، أو   : (الرضاع اصطالحاً  .١

 .)بشروط
اإلرضاع واجٌب على األم ديانةً، يف الزوجّية وبعدها، تعيَّنـت لإلرضـاع أم مل               .٢

 إذا تعيَّنت لـذلك يف حـاالت        واجب على األم يف الزوجية قضاًء،     عيَّن، وهو   تت
 .االضطرار، وُتجُرب عليه، مقابل النفقة دون األجرة

 يف األحـوال    ها يف الزوجية إذا مل تتعني لـذلك       ُيندُب للزوجة األم أن ُترِضَع َولَدَ      .٣
 .العادّية

ال جيـب عليهـا     ، و له، وُتجَبر عليه  املطلَّقة البائنة جيب عليها اإلرضاع إن تعيَّنت         .٤
 . تتعني له، فلها االختيار وال ُتجرب عليهاإلرضاع إن مل

ت له، وال جيب عليها إن       املتوىف عنها زوجها جيب عليها اإلرضاع إن تعيَّن        زوجةال .٥
 .مل تتعني

 - إذا كانت يف عصـمة األب أو يف عـدٍَّة رجعّيـة              - زوجةال جيوز استئجار ال    .٦
 .ولدها، وال تستحق األجرة على ذلكإلرضاع 



٢٧٩ م يف الفقه اإلسالميالرضاع احملرِّ

 يف الزوجية أو بعدها إلرضاع ولد الزوج من غريها، كمـا            زوجةجيوز استئجار ال   .٧
 .جيوز أخذها األجر على ذلك كما تأخذ إذا أرضعت ولداً لغري زوجها

تسـتحق  ، كما   رضاع ولدها  أجرة على إ   - يف عدَِّة البائن     -تستحق األم املطلَّقة    . ٨
 .بعد انتهاء عدهتا أجراً على إرضاع ولدها

عة ُترضع ابنه إذا أبت األم إرضاعه يف األحوال اليت ال           على األب أن يستأجر مرض    . ٩
 .يتعني عليها إرضاعه

 .دون عقد إىل إكمال الولد سنتنيبُتفرُض األجرة لألم من تاريخ اإلرضاع ولو . ١٠
ُتفرُض األجرة للظئر غري األم من تاريخ التعاقد، وتستحقّها يف املّدة املتفق عليها             . ١١

 .ولو بعد احلولني
رأة املرِضع اليت يتعّين عليها اإلرضاع، تستحُق يف الزوجّية نفقة املثل تبعاً ملـا              امل. ١٢

جرى به العرف، فإنْ قصَّر زوجها، فإّنه ُيجَبُر على نفقة مثلها، وإذا مل يتعّين عليها         
 .اإلرضاع، فتجب هلا أجرة املثل إنْ أرضَعت

األصل أنّ نفقة اإلنسان يف     جتب أجرة الرضاع لألم أو الظئر، على الصغري؛ ألنّ          . ١٣
مال نفسه باتفاق الفقهاء، وإالّ فهي على األب، فإنْ كان ُمعَدماً، فهي على األم              

 .تعود هبا على الزوج حني يساره، وإالّ فذلك على القريب الوارث
وأَْوىل من غريها إنْ     ،اتفق الفقهاء على أنّ األم أحقُّ بإرضاع ولَدها من زوجها         . ١٤

 .عهتّربعت بإرضا
األم أحقُّ بإرضاع ولدها من زوجها إنْ طلبت أجر املثل أو أقل منه، حىت لـو                . ١٥

 .و َمن ُترضعه بأقل من أجرة املثلُوِجَدت ُمتربعة أ
إذا طلبت األم بعد الزوجّية أكثر من أجرة املثل مع وجود متربعة أو َمن ُترِضـع                . ١٦

ر غريها أحّق باإلرضاع منها؛ بأجرة املثل، جاز لألب انتزاع الصغري من األم، وصا    
 .ال ُيضار بالنفقةألنّ املكلّف 

حترمي النكاح وثبوت احملرمّية، وال يثبـت لـه      : يترتب على الرضاع أحكام؛ ِمن    . ١٧
 ووجوب النفقة وسـقوط     قلاملرياث والوالية واحلضانة والعتق بامللك وحتّمل الع      

 .القصاص ورّد الشهادة



٢٨٠ م يف الفقه اإلسالميالرضاع احملرِّ

جلزئية أو البعضـية مـع احلاجـة إىل االنـدماج           إنّ سبب التحرمي بالرضاع ا    . ١٨
 .واالختالط

 .ون أنثى آدمّية، معلومة، ذات لنبُيشترط يف املرِضع أن تك. ١٩
 .لنب املرأة ُيحرِّم سواء أكانت حّية أم ميتة. ٢٠
 .م سواء أكانت تطيق الوطء أم اللنب البكر ُيحرِّ. ٢١
 .يترجح ثبوت التحرمي بقليل الرضاع. ٢٢
مما هو مقرر عند علماء احلديث أنّ صحة السند ال تستلزم دائماً صحة املنت؛              إنّ  . ٢٣

فحديث عائشة يف اخلمس رضعات مضطرب يف املعىن؛ بدليل وروده بعبارات ال            
 .تتفق فيما بينها

 .ن طريق السعوط والوجوريثبت التحرمي بوصول اللّنب ع. ٢٤
 .ال تثبت احلرمة حبقنة اللّنب. ٢٥
 .صغري ِللَّنب الذي ُجِعلَ ُجبناً بتناول اليقع التحرمي. ٢٦
 .هن، دون تفريق بني غالب أو مغلوبيقع التحرمي من مجيع النساء املختلط لبن. ٢٧
ال يقع التحرمي باللّنب عند اختالطه بالطعام وكون الطعام غالباً، أّما إذا كان اللّنب              . ٢٨

 .غالباً، وقَع التحرمي باللّنب الغالب للطعام
عدم وقـوع   و ،ثابت وقوع التحرمي باللنب املختلط باملائع مع كون اللنب غالباً         ال. ٢٩

 .التحرمي باللّنب إذا غلبه املائع وكان اللّنب معدوماً مستهلَكاً زالت أوصافه
 .حيرم من الرضاع ما كان يف سّن الصغر دون الكرب. ٣٠
 .الثابت أنّ مّدة الرضاع احملرِّم حوالن كامالن. ٣١
ح أنّ الرضيع إذا فُِطَم قبل انتهاء مّدة الرضاع، مث أرضعته امـرأة أخـرى،          الراج. ٣٢

 .م يف مّدته دون اعتبار لالستغناءثبت التحرمي بالرضاع اجلديد ما دا
ال يثبت التحرمي برضاع الكبري، عند أكثر أهل العلم من الصـحابة والتـابعني              . ٣٣

حديث سهلة حممـوالً علـى      ومجهور الفقهاء، خالفاً لعائشة والظاهرية، ويكون       
 .اخلصوصية بسامل وحده
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وانتشارها من جهة الفحل إىل أقاربه، عند أكثر أهل العلم          الراجح ثبوت احلرمة    . ٣٤
؛ حيث متتد احلرمة من صاحب اللّنب       من الصحابة والتابعني وأئمة املذاهب األربعة     

 . أصوله وفروعه وحواشيه–إىل مجيع حمارمه 
فتمتد احلرمـة إليهـا وإىل أُصـوهلا وفروعهـا          ، ارم للرضيع حمارم املرِضعة حم  . ٣٥

 .وحواشيها
خيتص التحرمي بالرضيع نفسه، وينتشر إىل أوالده، دون إخوته وأخواته أو آبائـه             . ٣٦

 .وأمهاته أو أعمامه وعماته أو أخواله وخاالته
 .رم باملصاهرة، حيرم مثله بالرضاعالصحيح أنّ كل من حي. ٣٧
 .ن يف التحرمي؛ حيث يقطع النكاح على النكاح كاملقارالرضاع الطارئ. ٣٨
إذا أفسدت املرأة نكاح نفسها قبل الدخول، فال مهر هلا، اتفاقاً؛ جمليء الفرقة من              . ٣٩

 .جهتها
، فال يسقط مهرهـا، اتفاقـاً؛       وإذا أفسدت نكاح نفسها بعد دخول زوجها هبا        

 .الدخولبالستقراره 
ا؛ كأن ُترِضع إحدى زوجاته زوجَته غري املدخول        إذا أفسدت املرأة نكاح غريه    . ٤٠

 .، فعليها للصغرية نصف املهرهبا
، فعليها كامل املهر دون اعتبار لنّيتـها، عنـد الشـافعّية            وإنْ كان بعد الدخول    

 .واحلنبلّية
الزوجان على حصول الرضاع، ثبت التحرمي، فال حيل هلما اإلقـدام           إذا تصادق   . ٤١

 .ن ذلك بعد العقد، فإّنه ينفسخ باتفاق الفقهاءعلى العقد، وأما إن كا
 .إن كان الفراق قبل الدخول نتيجة تصادق الزوجني على الرضاع، فال مهر هلا. ٤٢
وأّما إن كان بعد الدخول، فلها املهر كامالً؛ إن مل تكن تعلم باحلرمة أو كان هلا                 

 .عذر
 .ز التراجع عنهع وأكّده، فال جيوإذا أصّر الزوج على إقراره بالرضا. ٤٣
 .ذا مل يؤكده، ال جيوز التراجع عنهوإ 
إذا كان إقرار الزوج بالرضاع قبل العقد، وجب امتناعه عن نكاحها، وإذا كان             . ٤٤

 .بعده، وجب الفسخ اتفاقاً
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إذا أقّر الزوج بالرضاع بعد العقد وقبل الدخول، وصّدقته الزوجة، فال مهر هلا،             . ٤٥
 .وهلا نصف املهر إن كذبته

 .ها كامل املهر ما مل تكن عاملة باحلرمةلإن اقّر الزوج بالرضاع بعد الدخول، ف. ٤٦
 .إذا أقّرت الزوجة بالرضاع قبل الدخول، مل جيز هلا نكاحه. ٤٧
، أّما إنْ كذهبا فال ُيقبل قوهلا       وإذا أقّرت به بعد الدخول، ُيفّرُق بينهما إن صدقها         

 .بالفسخ
 .ع قبل الدخول، فال مهر هلاإن أقرَّت الزوجة بالرضا. ٤٨
 .وأّما إن أقرت به بعد الدخول، فلها املهر ما مل تكن عاملة باحلرمة 
 .شهادة النساء منفردات على الرضاعجتوز . ٤٩
 .إنْ حصلت الشهادة على الرضاع قبل اإلقدام على النكاح، حرم اإلقدام عليه. ٥٠
 .وإن كانت بعد النكاح، وجب التفريق بينهما 
 .بت الرضاع بشهادة املرِضعة وحدهاثي. ٥١
ومع ذلك فإنّ جتّنبها أَْوىل؛ ألّنها من       ،   الشك بالرضاع  يف حاالت  ال يقع التحرمي     .٥٢

 .الشبهات
 . ال جيوز إنشاء بنوك لنب األمهات.٥٣
؛ فيقع التحرمي بلـنب مجيـع       يترتب التحرمي على الرضاع من بنوك لنب األمهات       . ٥٤

 .النساء



٢٨٣ م يف الفقه اإلسالميالرضاع احملرِّ

 .توصياتأهم ال: ثانياً
 الكثري من املساوئ واحملاذير، لذا فإّني أوصي مبـا          إنّ اجلهل بالرضاع يترتب عليه     
 :يلي
 

ألنّ ؛   يف سجالت خاصة لدى احملكمة الشرعّية      االحتياط يف أمر الرضاع وتسجيله     .١
 .ذلك أَْوىل من تسجيل األمالك والعقارات

 
 

 
نظر يف كثري من املسائل     وأدعو إىل اجتماع أهل الفقه واألصول وأهل احلديث؛ لل         .٢

اليت حتتاج إىل متحيص، وخباصة حديث عائشة يف اخلمس رضـعات، وحـديث             
 .رضاع سامل

 
 

وبعد هذه اجلولة يف رحاب الرضاع احملرِّم يف الفقه اإلسالمي، فإّني أمحد اهللا تعاىل              
اهللا وتوفيقه،  نّ هذا جهد املُِقلّ، فإنْ أصبُت، فمن        ، وال خيفى أ   أنْ وفَّقين إلمتام هذا البحث    

وإن كانت األخرى، فمن نفسي والشيطان، وأستغفر اهللا مما زلَّ به القلم أو شذَّ به الفكر،           
وأسأله سبحانه وتعاىل أن يتقبله عمالً خالصاً لوجهه، وجيعل يل من مستقبل أمري خـرياً               

 ونعـم   من ماضيه، إّنه مسيع الدعاء، وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني، وحسبنا اهللا             
 .الوكيل

 
 .هـ١٤٢٥ –ة مجادى األوىل غّر

 . خليل الرمحن–عني بين سليم 
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 فهرس اآليات
 الصفحة     السورة     اآلية
ْوَنُسُكِي صَالَتِي إِنَّ قُل... .........ت..................................... ألنعاما 
حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُم... .........١٩، ١٨ ،١٧، ١٥، ت............... النساء، 

٢١، ٢٠ 
َّوَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْالَدَهُن ..  .......  ٧١، ٥٧ ،٥٣، ٤٤، ت................البقرة، 

٨٤ ،٨٣، ٨١، ٧٩، ٧٣، 
١٩٢،  ١٠٧ ،١٠١،  ٩٢ ،
١٩٩،   ١٩٦،   ١٩٣ ،
٢٠٨، ٢٠١ 

تَعْبُدُواْ أَالَّ رَبُّكَ وَقَضَى... .........ث........ .............................اإلسراء 

ْشَكَرْتُم لَئِن تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ  وَإِذ.. ....... ج..................................... إبراهيم 

 ...ُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْوَأ...........٢١، ١.................. .............. النساء 

 َآبَاؤُكُم نَكَحَ مَا تَنكِحُواْ وَال............ ٢٣، ١١................................النساء 

 َالْمَاء مِنَ خَلَقَ الَّذِي وَهُو........... ١٤....................................الفرقان 

 َّالْكِتَابِ أُمُّ هُن ... .............. ١٥....................................آل عمران 

 يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا.. ........... ٢٢....................................األحزاب 

 ُأَصْالَبِكُمْ مِنْ ذِينَالَّ أَبْنَائِكُمُ وَحَالَئِل...... ٢٥....................................النساء 

 ُنِسَآئِكُمْ وَأُمَّهَات................... ٢٦.....................................النساء 

 ُحُجُورِكُم فِي الالَّتِي وَرَبَائِبُكُم........ ٢٧......................................النساء 

 دَخَلْتُم تَكُونُواْ لَّمْ فَإِن............... ٢٧.....................................النساء 

 ُالنِّسَاء مِنَ وَالْمُحْصَنَات... ........ ٣١.....................................النساء 
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 الصفحة     السورة     اآلية
 
 َالنِّكَاحِ دَةَعُقْ تَعْزِمُواْ وَال.. ..........٣٢.............. ........................البقرة 

 تَحِلُّ فَالَ طَلَّقَهَا فَإِن... ............. ٣٢.....................................البقرة 

 األُخْتَيْنِ بَيْنَ تَجْمَعُواْ وَأَن...........  ٣٣.......................................النساء 

 فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم... ......... ٣٥......................................النساء 
 َالْمُشْرِكَاتِ تَنكِحُواْ وَال... ........ ٣٦.......................................البقرة 

 ُالْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَات... ........ ٣٦.......................................املائدة 

طَوْالً  يَسْتَطِعْ مِنكُمْ  وَمَن لَّم.. ....... ٣٧.......................................النساء 

 ًالزَّانِي لَا يَنكِحُ إلَّا زَانِيَة... ........ ٣٧.........................................النور 

 يُرِيدُ اللّهْلِيُبَيِّنَ لَكُم ... .......... ٣٩........................................النساء 

الْمَرَاضِعَ عَلَيْهِ وَحَرَّمْنَا ............ ٤٤......................................القصص 

 ْأَرَدتُّمْ أَن تَسْتَرْضِعُواْ وَإِن.. ....... ٩٩، ٨٩، ٥٣، ٤٤.........................البقرة 

 ُيَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَل... ............ ٤٥..........................................احلج 

ْفَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُم... ............ ٩٧، ٩٣، ٨٩، ٥٣......................الطالق، 
     ١٠٧، ١٠٥ 

َمْلٍوَإِن كُنَّ أُولَاتِ ح... .......... ٥٦.......................................الطالق 

ْآيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ سَنُرِيهِم... ........ ٥٨......................................فصلت 

 وَأَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّ مُوسَى... ........ ٦٠......................................القصص 

 تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ  وَإِن........... ٩٩، ٩٠، ٧٩، ٦٨......................الطالق، 
     ١٠٩، ١٠٨ 
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ِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِل... .......... ١٠٣..................................الطالق 

 َوَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِك .............. ١٠٥...................................البقرة 

ُأَرْضَعْنَكُمْ الالَّتِي وَأُمَّهَاتُكُم.. ......... ١٤٢، ١٣٨، ١١٨، ١١٣.............النساء، 
  ٢٢٨، ٢٢٦، ٢١٩، ١٩٦، ١٦٩، ١٤٨ 

ُأَيَّامٍ ثَالَثَةِ  فَصِيَام... ................ ١٥٨...................................املائدة 

كَالَلَةً يُورَثُ رَجُلٌ نَكَا  وَإِن.. ..........١٥٨................ .................النساء 

فَخُذُوهُ الرَّسُولُ آتَاكُمُ وَمَا.............. ١٥٨..................................احلشر 

مِن الْفَاحِشَةَ يَأْتِنيَ وَالالَّتِي.. .......... ١٦١..................................النساء 

ُعَامَيْنِ فِي وَفِصَالُه................... ٢٠٠،  ١٩٤...........................لقمان 

ُشَهْرًا ثَلَاثُونَ وَفِصَالُهُ وَحَمْلُه........... ١٩٧، ١٩٦، ١٩٤.................األحقاف 
     ٢٠١، ٢٠٠ 

ْفِصَاالً أَرَادَا فَإِن... ................ ١٩٦..................................البقرة 

يَغْضُضْنَ لِّلْمُؤْمِنَاتِ وَقُل... ........... ٢١١...................................النور 

ْلِآبَائِهِمْ ادْعُوهُم..................... ٢١٥.................................األحزاب 
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 فهرس األحاديث
 الصفحة          احلديث

 ٣٤............................................" ........ال ُيجمع بني املرأة وعمتها"
 ٣٥..." .................................................. أن يتخّيرفأمره النيب "
 ٢٥٤ ،٢٥٠، ١٣٩، ٥٤..." ................................وكيف وقد قيل؟ دعها"
 ١١٣، ٥٤................" ....................حيرم من الرضاع ما حيرم من الوالدة"
 ٦٢..." .................................................إذاً ال نرمجها وندع ولدها"
 ٢٢٦، ١١٤" ............................................ليدخل عليك، فإّنه عمك"
 ١١٥.........." ............................................نعم، إنّ الرضاعة حتّرم"
 ١١٩..." ....................................................لو أّنها مل تكن ربيبيت"
 ١١٩..." ......................................................إّنها ال حتل يل، إهنا"
 ١٢٠...." ....................................................ال رضاع إالّ ما شد"
 ٢٣٤، ٢١٩، ١٦٩، ١٣٨..............................." ......ه، فإّنهال حتتجيب من"
، ١٩١، ١٧٧، ١٦٨، ١٣٩..." ...............................انظــرن إخــوتكن" 

           ٢١٢، ٢٠٨، ٢٠٥،  ١٩٢ 
 ١٤١............" ...................................................ال حترم املّصة"
 ١٤٢..." ........................................................ال حتّرم اإلمالجة"
 ١٤٢..." ..........................................................ال حتّرم الرضعة"

 ١٤٢." ..........................................ال: "هل حتّرم الرضعة الواحدة؟ قال
 ١٤٢" .......................................................ال: "أحتّرم املصة؟ فقال

 ١٤٤..." ................................................كان فيما أُنزل من القرآن"
 ١٤٤..." ...........................................................نزل يف القرآن"
 ١٤٤..." .......................................................ن فيما أَنزل اهللاكا"
 ١٤٥..." ..........................................................أُنزل يف القرآن"
 ١٤٥..." ...................................................أرضعيه مخس رضعات"
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 الصفحة          احلديث
 ١٩١، ١٦٨..." ...........................................ال حيرم من الرضاعة إالّ"
 ٢١٣، ٢٠٩، ٢٠٠، ١٩٥" .........................ال رضاع إالّ ما كان يف احلولني"
 ٢٠٩" ....................................................قد علمت أّنه رجل كبري"
 ٢١٠..." ......................................................رمي عليهأرضعيه حت"
 ٢١٠" ...................................................أرضعيه حىت يدخل عليك"
 ٢١٤..." ................................................ ولن جتزي عن أحداذحبها"
 ٢١٤........................................................." ..إنّ أّول ما نبدأ به"



٢٩٠ م يف الفقه اإلسالميالرضاع احملرِّ

 فهرس املصادر واملراجع
القرآن الكرمي . 
 .، حممد عقلة ورفقاؤهإبراهيم
م، ١٩٩٠ -هــ   ١/١٤١١:، ط دراسات يف نظام األسرة يف اإلسـالم      . ١

 . عمان–مكتبة الرسالة احلديثة 
 .اآليب، صاحل عبد السميع اآليب األزهري

اهر اإلكليل شرح خمتصر العالمة الشيخ خليل يف مـذهب اإلمـام            جو. ٢
: حممد عبد العزيـز اخلالـدي، ط      : ، ضبط وتصحيح  مالك إمام دار الترتيل   

 . بريوت–م، دار الكتب العلمية ١٩٩٧ -هـ ١/١٤١٨
 .األبياين، حممد زيد

 -هــ   ٣/١٣٣٩:، ط شرح األحكام الشرعية يف األحوال الشخصية     . ٣
 .هضة بشارع عبد العزيزم، مطبعة الن١٩٢٠

 .ابن األثري، جمد الدين املبارك بن حممد اجلََزري
،  وحممود الطناحي  اهر الزاوي ط: ، حتقيق النهاية يف غريب احلديث واألثر    . ٤

 .دار الفكر
 . إمساعيل، حممد بكر

 . القاهرة–، دار الطالئع مع املرأة املسلمة. ٥
 .اإلسنوي، مجال الدين عبد الرحيم بن احلسن

، هناية السول يف شرح منهاج الوصول إىل علم األصـول للبيضـاوي           . ٦
 .بريوت-م،دار ابن حزم١٩٩٩-هـ١/١٤٢٠:شعبان حممد إمساعيل،ط:حتقيق
 . بريوت–م، دار الفكر ١٩٩٦ -هـ ١/١٤١٦: ، ططبقات الشافعية. ٧

 . األشقر، عمر سليمان عبد اهللا
 -هــ   ١/١٤١٦: ط،  املدخل إىل دراسة املدارس واملذاهب الفقهيـة      . ٨

 . عمان–م، دار النفائس ١٩٩٦



٢٩١ م يف الفقه اإلسالميالرضاع احملرِّ

هـ ١/١٤١٧: ، ط الواضح يف شرح قانون األحوال الشخصية األردين      . ٩
 . عمان–م، دار النفائس للنشر والتوزيع ١٩٩٧ -

 .األصبحي، مالك بن أنس
حممد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الكتب العربية        : ، تصحيح وختريج  املوطأ. ١٠
 . القاهرة–
 .ين، حممد ناصر الديناأللبا

هـ، دار ابـن    ١/١٤٢٠: ، ط التعليقات الرضية على الروضة الندية    . ١١
 . القاهرة–عفان 
، ١: أبو عبيدة مشهور حسن آل سـلمان، ط       : ، اعتىن به  سنن أيب داود  . ١٢

 . الرياض–مكتبة املعارف 
 التربيـة   م، مكتب ١٩٨٩ -هـ  ١/١٤٠٩: ، ط صحيح سنن أيب داود   . ١٣

 .خلليجالعريب لدول ا
م، املكتـب   ١٩٨٨ -هــ   ١/١٤٠٨: ، ط صحيح سنن الترمـذي   . ١٤

 . بريوت–اإلسالمي 
 .األلباين، وهيب سليمان غاوجي

 .التعليق امليّسر على ملتقى األحبر.  ١٥
 .آلمدي، سيف الدين أبو احلسن علي بن أيب علي بن حممدا

 . بريوت–م، دار الفكر ١/١٩٩٧: ، طاإلحكام يف أصول األحكام. ١٦
 .لبار، حممد عليا

م، ١٩٩١ -هــ   ٨/١٤١٢: ، ط خلق اإلنسان بني الطب والقـرآن     . ١٧
   . جدة–الدار السعودية 

 .البجريمي، سليمان بن حممد بن عمر
 باإلقناع يف حلّ ألفـاظ      املعروف –شرح اخلطيب   (حتفة احلبيب على    . ١٨

: ، حملمد بن أمحد الشربيين املعـروف باخلطيـب الشـربيين، ط           )أيب شجاع 
 . بريوت–م، دار الكتب ١٩٩٦ -هـ ١/١٤١٧



٢٩٢ م يف الفقه اإلسالميالرضاع احملرِّ

 .البخاري، حممد بن إمساعيل
 -هــ   ٣/١٤٠٧: مصطفى ديب البغا، ط   : ، حتقيق صحيح البخاري . ١٩

 . بريوت–م، دار ابن كثري، اليمامة ١٩٨٧
 .الربزجني، عبد اللطيف عبد اهللا عزيز

 -هــ   ١/١٤١٣: ، ط التعارض والترجيح بـني األدلّـة الشـرعية       . ٢٠
 . بريوت–ار الكتب العلمية م، د١٩٩٣

 .إدريسبن البهويت، منصور بن يونس 
: عمـاد عـامر، ط    : ، حتقيـق  الروض املربع شـرح زاد املسـتقنع      . ٢١
 . القاهرة-م، دار احلديث ١٩٩٤ -هـ ١/١٤١٥
 –م، دار الفكر    ١٩٨٢ -هـ  ١٤٠٢،  كشاف القناع عن منت اإلقناع    .٢٢

 .بريوت
 .البورنو، حممد صدقي أمحد

م، مكتبة التوبة   ١٩٩٧ -هـ  ١/١٤١٨: ، ط  القواعد الفقهية  موسوعة. ٢٣
 . الرياض–
 .، مؤسسة الرسالةالوجيز يف إيضاح قواعد الفقه الكلية. ٢٤
 .، عبد اهللا بن عمرالبيضاوي
علـي حميـي    : ، دراسة وحتقيق وتعليق   الغاية القصوى يف دراية الفتوى    . ٢٥

 . السعودية–الدين علي القره داغي، دار اإلصالح 
 .لترمذي، أبو عيسى حممد بن عيسى بن َسْورةا

صدقي حممد مجيل العطـار،     : ، مراجعة وضبط وتصحيح   سنن الترمذي . ٢٦
 . بريوت–م، دار الفكر ١٩٩٤ -هـ ١٤١٤
حممـد ناصـر الـدين      : ، َحكم على أحاديثه وعلّق عليه     سنن الترمذي . ٢٧

 –رف  ، مكتبـة املعـا    ١: مشهور حسن آل  سلمان، ط     : األلباين، اعتىن به  
 .الرياض



٢٩٣ م يف الفقه اإلسالميالرضاع احملرِّ

 .ابن تيمية، أمحد
عالء : ، اختارها االختيارات الفقهية من فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية        .٢٨

 –م، دار الكتـب العلميـة       ١٩٩٥ -هـ  ١/١٤١٦: الدين أبو احلسن، ط   
 .بريوت
: أمحـد السـايح، والسـيد اجلميلـي، ط        : ، حتقيـق  فتاوى النسـاء  . ٢٩

 . القاهرة–ث م، دار البيان للترا١٩٨٧ -هـ ١/١٤٠٨
عبد الرمحن  : ، مجع وترتيب  جمموع فتاوى شيخ اإلسالم أمحد بن تيمية      . ٣٠

 .بن حممد النجدي، مكتبة ابن تيمية
 .جاد احلق، جاد احلق علي

 .م١٩٩٤،  حبوث وفتاوى إسالمية يف قضايا معاصرة.٣١
 .اجلزائري، أبو بكر جابر

 -هـ ٥/١٤١٩: ، ط يا ُمِحّب-  -هذا احلبيب حممد رسول اهللا  . ٣٢
 . املدينة–م، مكتبة العلوم واحلكم ١٩٩٨

 .اجلصاص، أبو بكر أمحد بن علي الرازي احلنفي
 –، طبعة مصورة عن الطبعة األوىل، دار الكتاب العـريب           أحكام القرآن . ٣٣

 .بريوت
 .ابن اجلالّب، أبو القاسم ُعبيد اهللا بن احلسني بن احلسن البصري

 -هـ  ١/١٤٠٨:  حسني بن سامل الدمهان، ط     :، دراسة وحتقيق  التفريع. ٣٤
 . بريوت–م، دار الغرب اإلسالمي ١٩٨٧

 .اجلمل، سليمان بن عمر بن منصور العجيلي
عبد الـرزاق غالـب     : ، تعليق وختريج  حاشية اجلمل على شرح املنهج    . ٣٥

 . بريوت–م، دار الكتب العلمية ١٩٩٦ -هـ ١/١٤١٧: املهدي، ط
 .اجلوهري، إمساعيل بن ّمحاد

 -هــ   ٢/١٣٩٩:أمحد عبد الغفـور عطّـار، ط      :  ، حتقيق  الّصحاح. ٣٦
 .               بريوت–م، دار العلم للماليني ١٩٧٩



٢٩٤ م يف الفقه اإلسالميالرضاع احملرِّ

 .أبو جيب، سعدي
م، ١٩٩٨ -هـ  ١/١٤١٩:، إعادة ط   القاموس الفقهي لغة واصطالحاً    .٣٧

 . دمشق–دار الفكر 
 .وميض رمزي: حممد مجيل، والعمري: احلّبال
 –م، دار النفـائس     ١٩٩٧ -هــ   ١/١٤١٨: ، ط نالطب يف القرآ  . ٣٨

 .بريوت
 .ابن حجر، أمحد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالين

 .م١٩٦٤ -هـ ١٣٨٤عبد اهللا هاشم اليماين، : ، حتقيقتلخيص احلبري. ٣٩
م، دار  ١٩٩٦ -هــ   ١٤١٦،  فتح الباري بشرح صحيح البخـاري     . ٤٠

 . بريوت–الفكر 
 . بن سعيدابن حزم، أبو حممد علي بن أمحد

 . بريوت–، املكتب التجاري املُحلّى. ٤١
 .حسان، حسني حامد

 . القاهرة–م، مكتبة املتنيب ١٩٨١، نظرية املصلحة يف الفقه اإلسالمي. ٤٢
 .حسب اهللا، علي

 . اجليزة-، دار هنر النيل للطباعة  الزواج يف الشريعة اإلسالمية.٤٣
 .أبو احلسن املالكي

يوسف الشـيخ  : ، حتقيق لرسالة أيب زيد القريواينكفاية الطالب الرباين  . ٤٤
 . بريوت–حممد البقاعي، دار الفكر 

 .احلسن، علي
 . بريوت–م، دار العلم للماليني ٦/١٩٩٢: ، طأطفالنا. ٤٥

 .حسني، أمحد فّراج
 –م، مؤسسـة الثقافـة اجلامعيـة        ١٩٨٥،  أحكام األسرة يف اإلسالم   . ٤٦

 .اإلسكندرية



٢٩٥ م يف الفقه اإلسالميالرضاع احملرِّ

 .احلصري، أمحد
م، دار ابـن    ١٩٨٦-هــ   ١/١٤٠٦:، ط كاح والقضايا املتعلقة به   الن.٤٧

 . بريوت–زيدون 
 .احلصكفي، حممد بن علي بن حممد

ابن عابدين، حممد أمني،    : ، مطبوع مع  الدر املختار شرح تنوير األبصار    . ٤٨
عادل أمحد عبد املوجود، وعلي حممـد       : ، حتقيق رد احملتار على الدر املختار    

 . بريوت-م، دار الكتب العلمية ١٩٩٤ –هـ ١/١٤١٥: معوض، ط
 .احلطّاب الّرعيين، أبو عبد اهللا حممد بن حممد بن عبد الرمحن

زكريا عمـريات،   : ، ضبط وختريج  مواهب اجلليل لشرح خمتصر خليل    . ٤٩
 . بريوت–م، دار الكتب العلمية ١٩٩٥ -هـ ١/١٤١٦: ط

 .احلفناوي، حممد إبراهيم
 . طنطا-شري، دار البالرضاع وبنوك اللنب. ٥٠

 .احلليب ، إبراهيم بن حممد بن إبراهيم
: ، حتقيق ودراسة    التعليق امليّسر على ملتقى األحبر    : ، ومعه  ملتقى األحبر  .٥١

م، مؤسسـة   ١٩٨٩ -هــ   ١٤٠٩/ ١:وهيب سليمان غاوجي األلباين، ط    
 . بريوت-الرسالة

 .أبو حيان، حممد بن يوسف األندلسي
 . بريوت–م، دار الفكر ١٩٧٨ -هـ ٢/١٣٩٨: ، ط البحر احمليط.٥٢
 -هـ  ١/١٤١٦: عمر األسعد، ط  : ، حتقيق النهر املاد من البحر احمليط     .٥٣

 .  بريوت–م، دار اجليل ١٩٩٥
 .اخلرشي، أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا بن علي

 .، دار الفكراخلرشي على خمتصر سيدي خليل. ٥٤
 .اخلزاعي، حممود مشس الدين أمري

م، دار  ٢٠٠٢ -هــ   ١/١٤٢٢: ، ط  عند الفقهـاء   ضوابط البلوغ . ٥٥
 . بريوت–الكتب العلمية 



٢٩٦ م يف الفقه اإلسالميالرضاع احملرِّ

 .اخللفي، عبد العظيم بن بدوي
حممد صـفوت نـور     : ، قّدم له  الوجيز يف فقه السّنة والكتاب العزيز     . ٥٦

م، دار ابـن    ١٩٩٥ -هــ   ١/١٤١٦:الدين، وحممد صفوت الشواريف، ط    
 . دمياط–رجب 

 . سعيداخلن، مصطفى
: ، ط ف يف القواعـد األصـولية يف اخـتالف الفقهـاء          أثر االختال . ٥٧
 . بريوت–م، مؤسسة الرسالة ٢٠٠٠ -هـ ٢/١٤٢١

 .اخلن، مصطفى سعيد ورفقاؤه
 -هــ   ٢/١٤١٦: ، ط الفقه املنهجي على مذهب اإلمام الشـافعي      . ٥٨

 . دمشق-م، دار القلم ١٩٩٦
 .اخلياط، رمي نصوح

: حممد الزحيلي، ط  : وتقدمي، مراجعة    قضايا وفتاوى  – املرأة يف اإلسالم  . ٥٩
 . بريوت–م، اليمامة، دمشق ١٩٩٧ -هـ١/١٤١٨

 .الدارقطين، علي بن عمر أبو احلسن البغدادي
م، ١٩٦٦ -هـ  ١٣٨٦عبد اهللا هاشم اليماين،     : ، حتقيق سنن الدارقطين . ٦٠

 . بريوت–دار املعرفة 
 .أمحد حممد علي: داود

 -هــ   ١/١٤٢٠: ، ط ةالقرارات االستئنافية يف األحوال الشخصـي     . ٦١
 . عمان–م، مكتبة دار الثقافة ١٩٩٩

 .أبو داود، سليمان بن األشعث السجستاين
 -هـ  ١٤٢٠السيد حممد سيد وزمالؤه،     : ، شرح وحتقيق  سنن أيب داود  . ٦٢

 . القاهرة–م، دار احلديث ١٩٩٩
 .الدردير، أبو الربكات أمحد بن حممد بن أمحد

، ختـريج    إىل مذهب اإلمام مالك    الشرح الصغري على أقرب املسالك    . ٦٣
 . مصر–مصطفى كمال وصفي، دار املعارف : وفهرسة



٢٩٧ م يف الفقه اإلسالميالرضاع احملرِّ

 .دروزة، حممد عزة
م، املكتبـة   ١٩٨٠ -هــ   ٢/١٤٠٠: ، ط املرأة يف القرآن والُسّنـة   . ٦٤

 . صيدا–العصرية 
 .الدهلوي، الشيخ أمحد املعروف بشاه ويل اهللا بن عبد الرحيم

 -السّيد سابق، دار الكتب احلديثـة     : جعه  ، حقّقه ورا  حجة اهللا البالغة  . ٦٥
 .القاهرة

 .الديريب، أبو العباس أمحد بن عمر
غاية املقصود ِلمـن    :( املسّمى – أحكام الزواج على املذاهب األربعة    . ٦٦

هـ ١/١٤٠٦:مصطفى عبد القادر عطا، ط    : ،دراسة وحتقيق )يتعاطى العقود 
 . بريوت–م، دار الكتب العلمية ١٩٨٦ -

 .عبد اهللا مشس الدين حممدالذهيب، أبو 
 . بريوت–، دار إحياء التراث العريب تذكرة احلفاظ. ٦٧
 سعيد عمر بن غرامة العمري،      وحمب الدين أب  : ، حتقيق سري أعالم النبالء  . ٦٨
 . بريوت–م، دار الفكر ١٩٩٦هـ ١/١٤١٧: ط

 . حممد بن عمر بن احلسنيالرازي، الفخر
 . بريوت– التراث العريب ، دار إحياء٣: ، ط التفسري الكبري.٦٩

 .الرازي، حممد بن أيب بكر بن عبد القادر
 .  بريوت-، دار القلم خمتار الصحاح. ٧٠

 .الراغب األصفهاين، أبو القاسم احلسني بن حممد
حممد سـيد كـيالين، دار      : ، حتقيق وضبط  املفردات يف غريب القرآن   . ٧١

 . بريوت–املعرفة 
 .رشد القرطيب، أبو الوليد ابن )اجلد (ابن رشد
، البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل يف مسائل املسـتخرجة  . ٧٢
م، دار الغرب اإلسالمي    ١٩٨٨ -هـ  ٢/١٤٠٨: حممد العرايشي، ط  : حتقيق

 . بريوت–
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املقّدمات املمهّدات لبيان ما اقتضته رسوم      (مقدمات ابن رشد املسّماة     . ٧٣
ت احملكمات الشرعيات ألمهات    املدونة من األحكام الشرعيات والتحصيال    

 . بريوت–، طبعة جديدة باألوفست، دار صادر )مسائلها املشكالت
 ).احلفيد(ابن رشد 
 .بداية اجملتهد وهناية املقتصد. ٧٤

 .الرشيدي، أمحد بن عبد الرزاق بن حممد بن أمحد املعروف باملغريب
 . هناية احملتاج للرملي:، وذلك معحاشية الرشيدي. ٧٥
 .مد رشيدرضا، حم
، أعيد طبعـه    ٢:، ط "تفسري املنار "  الشهري بِـ  – تفسري القرآن احلكيم  . ٧٦

 . بريوت –باألوفست، دار املعرفة 
 .رضا، حممد

م، دار الكتـب    ١٩٧٥ -هــ   ٥/١٣٩٥: ، ط حممد رسول اهللا    . ٧٧
 . بريوت–العلمية 

 .الرملي ، مشس الدين حممد بن أيب العباس أمحد بن محزة بن شهاب الدين
، هناية احملتاج إىل شرح املنهاج يف الفقه على مذهب اإلمام الشـافعي           . ٧٨

   .املكتبة اإلسالمية
 .الريسوين، أمحد

: طه جـابر العلـواين، ط     : ، تقدمي  نظرية املقاصد عند اإلمام الشاطيب     .٧٩
 فريجينيا –م، املعهد العاملي للفكر اإلسالمي، هريندن    ١٩٩٥ -هـ  ٤/١٤١٦
 . األمريكية الواليات املتحدة–

 .الزحيلي، حممد
 . الرياض–، مكتبة املؤّيد وسائل اإلثبات يف الشريعة اإلسالمية. ٨٠

 .الزحيلي، وهبة
 –م، دار الفكـر     ١٩٨٩ -هـ  ٣/١٤٠٩: ، ط الفقه اإلسالمي وأدلّته  . ٨١

 .سورية
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 .الزرقا، مصطفى أمحد
 . دمشق–م ،دار الفكر ١٩٦٧/ ٩: ، طاملدخل الفقهي العام. ٨٢
 .ي، بدر الدين حممد بن هبادر بن عبد اهللالزركش
حممد حممد تـامر،    : ، ضبط وتعليق وختريج    البحر احمليط يف أصول الفقه     .٨٣
 . بريوت-م دار الكتب العلمية ٢٠٠٠ -هـ ١/١٤٢١: ط

 .الزركشي، مشس الدين حممد بن عبد اهللا
شرح الزركشي على خمتصر اخلرقي يف الفقه على مذهب اإلمام أمحد           . ٨٤
: عبد اهللا بن عبد الرمحن بن عبد اهللا اجلـربين، ط          : ، حتقيق وختريج   حنبل بن
 . الرياض–م، مكتبة العبيكان ١٩٩٣ -هـ ١/١٤١٣

 .الزركلي، خري الدين
 . بريوت–م، دار العلم للماليني ٤/١٩٧٩: ، طاألعالم. ٨٥

 . حممدالسيدلزعبالوي، حممد ا
ـ       . ٨٦  -هــ   ١/١٤١٩: ، ط ةاألمومة يف القرآن الكرمي والُسـّنة النبوي

 . بريوت–م، دار ابن حزم ١٩٩٨
 .الزخمشري، جار اهللا حممود بن عمر

: إبراهيم مشـس الـدين، ط     : ، وضع حواشيه  الفائق يف غريب احلديث   . ٨٧
 . بريوت–م، دار الكتب العلمية ١٩٩٦  –هـ ١/١٤١٧

 .أبو زهرة، حممد
 . القاهرة–، دار الفكر العريب أصول الفقه. ٨٨

 .م، قطر١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩، نبيني  خامت ال.٨٩
 .، دار الفكر العريبحماضرات يف عقد الزواج وآثاره. ٩٠

 .زيد، مصطفى
 –م، دار الفكر    ١٩٧١ -هـ  ٢/١٣٩١: ، ط النسخ يف القرآن الكرمي   . ٩١

 .بريوت
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 .، عبد الكرميزيدان
: ، ط املُفّصل يف أحكام املرأة والبيت املسلم يف الشـريعة اإلسـالمية          . ٩٢
 . بريوت–م، مؤسسة الرسالة ١٩٩٧ -هـ ٣/١٤١٧
م، ٢٠٠٢ -هــ   ٣/١٤٢٣: ، ط نظام القضاء يف الشريعة اإلسالمية    . ٩٣

 . بريوت–مؤسسة الرسالة 
 .الزيلعي، فخر الدين عثمان بن علي

           .بريوت-، دار املعرفة٢:، طتبيني احلقائق شرح كرت الدقائق. ٩٤
 .زيين، أمحد
 أعيد طبعـه باألوفسـت، دار       -٢: ، ط ر احملمدية السرية النبوية واآلثا  . ٩٥

 . بريوت–املعرفة 
 .سامل، خمتار
م، ١٩٩٥ -هــ   ١/١٤١٦: ، ط اإلبداعات الطبية لرسول اإلنسانية   . ٩٦

 . بريوت–مؤسسة املعارف 
 .السايس، حممد علي

 .، من مقرر السنة الثانية، مطبعة حممد علي صبيحتفسري آيات األحكام. ٩٧
 .ن أبو نصر عبد الوهاب بن علي بن عبد الكايفالسبكي، تاج الدي

علـي  : ، حتقيق وتعليق ودراسـة    رفع احلاجب عن خمتصر ابن احلاجب     . ٩٨
م، عامل  ١٩٩٩ -هـ  ١/١٤١٩: محد عبد املوجود، ط   أحممد معوض، وعادل    

 . بريوت–الكتب 
 .سبوك
: عدنان كيايل، وإيلي الوند، قّدم هلـا      : ، ترمجة موسوعة العناية بالطفل  . ٩٩

 . بريوت–م، املؤسسة العربية ٩/١٩٩٢: ظافر الكيايل، ط
 .السرطاوي، حممود علي

م، دار  ١٩٩٧ -هـ  ١/١٤١٧: ، ط شرح قانون األحوال الشخصية   . ١٠٠
   . عمان-الفكر للنشر والتوزيع 
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 .مسارة، حممد
م، مجعية عمال املطابع التعاونية     ١/١٩٨٧: ، ط أحكام وآثار الزوجية  . ١٠١

 . القدس–
 .ن، علي بن حممد بن سنانآل سنا

ناصر بن علي بن عـايض حسـن        : ، حتقيق رسالة يف مسائل الّرضاع   . ١٠٢
 . مكة املكرمة–هـ، مطابع الوحيد ١/١٤٢٤: الشيخ، ط

 .السيوطي، جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر
عبد الوّهاب عبـد    : ، حتقيق تدريب الراوي يف شرح تقريب النواوي     . ١٠٣

 . املدينة املنورة–م، املكتبة العلمية ١٩٧٢ -ـ ه٢/١٣٩٢: اللطيف، ط
 .الشاطيب، أبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن حممد اللخمي

مشهور حسن سلمان،   :  زيد، ضبط وختريج   بكر أيب : ، تقدمي املوافقات. ١٠٤
 .السعودية–م، دار ابن عفان ١٩٩٧ -هـ ١/١٤١٧: ط

 .الشافعي، أبو عبد اهللا حممد بن إدريس
 -هـ  ١/١٤١٣: حممود مطرجي، ط  : ّرج أحاديثه وعلّق عليه   ، خ  األم .١٠٥
 . بريوت–م، دار الكتب العلمية ١٩٩٣
 . بريوت–، دار الكتب العلمية مسند الشافعي. ١٠٦

 .الشربيين، حممد اخلطيب
 . بريوت–، دار الفكر مغين احملتاج. ١٠٧

 .الشرواين، عبد احلميد
ين وابن قاسم العبادي    حواشي الشروا :، وذلك ضمن  حاشية الشرواين . ١٠٨

 حممد عبد العزيز اخلالدي،   :، ضبطه وصّححه  على حتفة احملتاج بشرح املنهاج    
 . بريوت–م، دار الكتب العلمية ١٩٩٦ -هـ ١/١٤١٦:ط

 .شلتوت، حممود حممد َو السايس، حممد علي
م، مطبعة حممد علـي  ١٩٥٣ -هـ ١٣٧٣،  مقارنة املذاهب يف الفقه    .١٠٩

 .ر األزه–صبيح وأوالده 
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 .الشوكاين، حممد بن علي بن حممد
، خـّرج   نيل األوطار شرح منتقى األخبار من أحاديث سّيد األخيار        . ١١٠

م، دار  ٢٠٠٢ -هـ  ١/١٤٢٣: خليل مأمون شيحا، ط   : أحاديثه وعلّق عليه  
 . بريوت–املعرفة 

 .الشويكي، أمحد بن حممد بن أمحد
ناصر بن عبد اهللا بـن      : ، حتقيق التوضيح يف اجلمع بني املقنع والتنقيح     . ١١١

 . مكة–م، املكتبة املكية ١٩٩٧ -هـ ١/١٤١٨: عبد العزيز امليمان، ط
 .الشيخ، حممود الشيخ

م، املكتبة ٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤، املهر يف اإلسالم بني املاضي واحلاضر     . ١١٢
 . بريوت–العصرية 

 .الشريازي، إبراهيم بن علي بن يوسف
عـامل   هــ، ١/١٤٠٣:د حيدر، ط  عماد الدين أمح  : ، حتقيق التنبيه. ١١٣
 . بريوت-الكتب
 . بريوت–، دار الفكر املهذّب. ١١٤

 .الصابوين، حممد علي
هـ ٣/١٤٠٠: ، ط من القرآن  روائع البيان يف تفسري آيات األحكام     . ١١٥

 . دمشق–م، مكتبة الغزايل ١٩٨٠ -
 .صاحل ، حممد أديب

م، ١٩٩٣ -هـ  ٤/١٤١٣: ، ط تفسري النصوص يف الفقه اإلسالمي    . ١١٦
  . بريوت–املكتب اإلسالمي 

 .ابن الصالح، أبو عمرو عثمان بن عبد الرمحن الشهرزوري
سعد كرمي الـدرعمي،    : ، حتقيق مقدمة ابن الصالح يف علوم احلديث     . ١١٨

 . اإلسكندرية–دار ابن خلدون 
 .الصنعاين، حممد بن إمساعيل األمري اليميين

حـازم  : ، حتقيق أدلة األحكامسبل السالم شرح بلوغ املرام من مجع     . ١١٩
 . بريوت–م، دار الفكر ١٩٩٧ -هـ ٢/١٤١٨: علي هبجت القاضي، ط



٣٠٣ م يف الفقه اإلسالميالرضاع احملرِّ

 .ابن ضويان، إبراهيم بن حممد
املعتمد يف فقه اإلمـام     :  مطبوع مع  –منار السبيل يف شرح الدليل      . ١٢٠
 لعبـد   –نيل املآرب بشرح دليل الطالـب       : ، الذي جرى فيه اجلمع بني     أمحد

م، دار  ١٩٩١ -هــ   ١/١٤١٢: الشيباين، ومنار السبيل، ط   القادر بن عمر    
 . بريوت–اخلري 
حممد : ، حقّقه وعلّق عليه وخّرج أحاديثه     منار السبيل يف شرح الدليل    . ١٢١

 . الرياض–م، مكتبة املعارف ١٩٩٦ -هـ ١/١٤١٧: عيد العباسي، ط
 .الطربي، حممد بن جرير بن يزيد بن خالد

جامع البيان يف تفسـري     = ويل آي القرآن    جامع البيان عن وجوه تأ    . ١٢٢
 . بريوت-هـ ،دار الفكر١٤٠٥، القرآن

 .الطريقي، عبد اهللا بن عبد احملسن
جملـة البحـوث    : ، ضمن اخللوة وما يترّتب عليها من أحكام فقهّية      . ١٢٣

 . الرياض– ىالثامن والعشرون، دار أويل الّنه: ، العدداإلسالمية
 .عاشور، أمحد عيسى

 . القاهرة–، مكتبة القرآن  امليّسر يف العبادات واملعامالتالفقه. ١٢٤
 .العامل، يوسف حامد

م، ١٩٩١ -هــ   ١/١٤١٢:، ط  املقاصد العامة للشريعة اإلسالمية    .١٢٥
 فريجينيـا، الواليـات املتحـدة       – هريندن   –املعهد العاملي للفكر اإلسالمي     

 .األمريكية
 .عبد الباقي، حممد فؤاد

م، دار  ٢٠٠٠ -هـ  ١٤٢٠،   أللفاظ القرآن الكرمي   املعجم املفهرس . ١٢٦
 . بريوت-الفكر

 .ابن عبد الرب، أبو عمر يوسف بن عبد اهللا بن حممد
: علي حممد البجـاوي، ط    : ، حتقيق االستيعاب يف معرفة األصحاب   . ١٢٧
 . بريوت–م، دار اجليل ١٩٩٢ -هـ ١/١٤١٢
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 .عبد العزيز، أمري
 –م، دار السـالم     ١٩٩٩ - هـ١/١٤١٩: ، ط فقه الكتاب والسنة  . ١٢٨
 .القاهرة

 .عبد املنعم، حممود عبد الرمحن
  . القاهرة-، دار الفضيلة معجم املصطلحات واأللفاظ الفقهية. ١٢٩

 .عثمان، حممد رأفت
 .، دار االعتصامفقه النساء يف اخلطبة والزواج. ١٣٠

 .العدوي، علي بن أمحد الصعيدي املالكي
 .، دار الفكرعلى خمتصر سيدي خليلحاشية الشيخ علي العدوي . ١٣١

 .العريب، أبو بكر حممد بن عبد اهللابن 
 -هــ   ٣/١٣٩٢: علي حممد البجاوي، ط   : ، حتقيق أحكام القرآن . ١٣٢
 . بريوت-م، دار الفكر ١٩٧٢
 .، دار الفكر عارضة األحوذي بشرح صحيح الترمذي.١٣٣

 حممد عبـد اهللا     :، دراسة وحتقيق  القبس يف شرح موطأ مالك بن أنس      . ١٣٤    
 . بريوت–م، دار الغرب اإلسالمي ١/١٩٩٢: ولد كرمي، ط

 .ابن عطية، أبو حممد عبد احلق بن عطية األندلسي
 -هــ   ١/١٤٠١: ، ط احملّرر الوجيز يف تفسري الكتـاب العزيـز       . ١٣٥
 . قطر–م، الدوحة ١٩٨١

 .العك، خالد عبد الرمحن
م، دار احلكمـة    ١٩٩٣ -هـ  ١/١٤١٣: ، ط موسوعة الفقه املالكي  . ١٣٦

 .للطباعة والنشر
 .العلي، إبراهيم

: َهّمام سعيد، ط  : عمر األشقر، راجعه  : ، تقدمي صحيح السرية النبوية  . ١٣٧
 .األردن -م، دار النفائس ١٩٩٦ -هـ ٢/١٤١٦
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 .عليوي، ابن خليفة

 ودالئلها الصـحيحة مـن الُسـّنة      -  -موسوعة فتاوى النيب    . ١٣٨
: ، ط املنتقى يف بيـان فتـاوى املصـطفى         :  املسّمى الشريفة، وشرحها 

 . بريوت–م، دار الكتب العلمية ١٩٩٢ -هـ ١/١٤١٢
ابن العماد، شهاب الدين أبو الفالح عبد احلي بن أمحد بن حممد العكري احلنبلي              

 .الدمشقي
، أشرف على حتقيقـه وخـّرج       شذرات الذهب يف أخبار من ذهب     . ١٣٩
: حممـود األرنـاؤوط، ط    : يق وتعليـق  عبد القادر األرناؤوط، حتق   : أحاديثه

 . دمشق، بريوت–م، دار ابن كثري ١٩٩٢ -هـ ١/١٤١٣
 .العمري، نادية شريف

م، مؤسسة الرسالة   ٢٠٠١ -هـ  ١/١٤٢١: ، ط االجتهاد يف اإلسالم  . ١٤٠
 . بريوت–

 .العيين، أبو حممد حممود بن أمحد
امفُوري، حممد عمر الشـهري بـالرّ     : ، تصحيح البناية يف شرح اهلداية   . ١٤٥
   .م، دار الفكر١٩٨٠ -هـ ١/١٤٠٠:ط

صـدقي  : ، إشراف ومراجعـة   عمدة القاري شرح صحيح البخاري    . ١٤٦
 . بريوت–م، دار الفكر ١٩٩٨ -هـ ١/١٤١٨: مجيل العطار، ط

 .الغزايل، حممد بن حممد بن حممد
أمحد حممود إبراهيم َو حممد تامر،      : ، حتقيق وتعليق   الوسيط يف املذهب   .١٤٧
 . شارع األزهر–م، دار السالم ١٩٩٧ -هـ ١٤١٧/  ١: ط

 .الغمراوي، حممد الزهري
م، ١٩٩٦ -هــ   ١/١٤١٦: ، ط السراج الوهاج على منت املنهاج    . ١٤٨

 . بريوت–دار الكتب العلمية 
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 .الغنيمي، عبد الغين الغنيمي الدمشقي امليداين احلنفي
 الـدين عبـد     حممد حميـي  : ، حتقيق وتعليق  اللُّباب يف شرح الكتاب   . ١٤٩

 . بريوت–م، دار احلديث ١٩٧٩ -هـ ٤/١٣٩٩: احلميد، ط
 .الفارسي، عالء الدين علي بن بلبان

شـعيب  : ، حتقيـق وختـريج    اإلحسان يف تقريب صحيح ابن حبان     . ١٥٠
 –م، مؤسسة الرسالة    ١٩٩١ -هـ  ١/١٤١٢: ، ط ٤٢١٥: األرناؤوط، رقم 

 .بريوت
 .الفريوز أبادي، جمد الدين حممد بن يعقوب

مكتب حتقيق التراث يف مؤسسة الرسـالة،       :  ، حتقيق    القاموس احمليط . ١٥١
 . بريوت-م، مؤسسة الرسالة ١٩٩٨ -هـ ٦/١٤١٩:ط

 .الفّيومي، أمحد بن حممد بن علي املُقِْري
 –، املكتبـة العلميـة    املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري للرافعي     .١٥٢
 .بريوت

بن حممد بن عمر بن حممد، تقي الـدين ابـن           ابن قاضي شهبة، أبو بكر بن أمحد        
 .قاضي شهبة الدمشقي

: احلافظ عبد العلـيم خـان، ط      : ، تصحيح وتعليق  طبقات الشافعية . ١٥٣
  . بريوت–م، عامل الكتب ١٩٨٧ -هـ ١/١٤٠٧

 .عبد اهللا بن أمحد بن حممد: ابن قدامة
 عبد السالم حممد علي   :  ، ضبطه وصححه   خمتصر اخلرقي شرح  املغين  . ١٥٤

 . بريوت-م، دار الكتب العلمية١٩٩٤ -هـ ١/١٤١٤: شاهني، ط
، دار الكتب العلمية    املقنع يف فقه إمام الُسّنـة أمحد بن حنبل الشيباين        . ١٥٥

 . بريوت–
م، ١٩٩٩ -هــ   ١/١٤٢٠:عبد املنعم إبراهيم، ط   : ، حتقيق العمدة. ١٥٦

 . صيدا-املكتبة العصرية 
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 .صنهاجيالقرايف، شهاب الدين أبو العباس ال
م، ٢٠٠٢ -هـ  ١/١٤٢٣: عبد احلميد هنداوي، ط   : ، حتقيق الفروق. ١٥٧

 . صيدا–املكتبة العصرية 
 .بو العباس أمحد بن عمر بن إبراهيم األنصاريقرطيب، أال

احلسـيين أبـو فرحـة      : ، حتقيق ودراسة  املُفهم شرح صحيح مسلم   . ١٥٨
ـ  –م، دار الكتاب املصري     ١٩٩٥ -هـ  ١/١٤١٥: وآخرون، ط  اهرة،  الق

 . بريوت–دار الكتاب اللبناين و
 .القرطيب، حممد بن أمحد بن أيب بكر

: أمحد عبـد العلـيم الـربدوين، ط       : ، حتقيق اجلامع ألحكام القرآن  . ١٥٩
 . القاهرة–هـ ، دار الشعب ٢/١٣٧٢

 .قطب، سيد
 –م، دار الشـروق     ١٩٧٩ -هــ   ٨/١٣٩٩: ، ط يف ظالل القرآن  . ١٦٠
 .بريوت

 .اسقلَعْه جي، حممد رّو
م، دار  ٢٠٠٠ -هــ   ١/١٤٢١: ، ط املوسوعة الفقهيـة امليّسـرة    . ١٦١

 . بريوت–النفائس 
 .القليويب، شهاب الدين أمحد بن أمحد بن سالمة

 .حاشية القليويب على كرت الراغبني. ١٦٢
 .ابن قيم اجلوزية، مشس الدين أبو عبد اهللا حممد بن أيب بكر الزرعي الدمشقي

شعيب وعبد القادر األرنؤوط،    : ، حتقيق ري العباد زاد املعاد يف هدي خ    . ١٦٣
 . بريوت–م، مؤسسة الرسالة ١٩٩٧ -هـ ٢/١٤١٨: ط

: حممد عبد السالم، ط   : ، ترتيب وضبط  أعالم املوقعني عن رب العاملني    . ١٦٤
 . بريوت–م، دار الكتب العلمية ١٩٩٣ -هـ ٢/١٤١٤

 .الكاساين، عالء الدين أبو بكر بن مسعود
م، ١٩٩٦ -هــ   ١/١٤١٧: ، ط ائع يف ترتيب الشرائع   بدائع الصن . ١٦٥

 . بريوت–دار الفكر 
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 .ابن كثري، عماد الدين أبو الفداء إمساعيل بن كثري القرشي الدمشقي
 . ميدان املشهد احلسيين–، دار التراث العريب تفسري القرآن العظيم. ١٦٦

 .الكشناوي، أبو بكر بن حسن
، ٢:، ط  فقه إمام األئمة مالك    أسهل املدارك شرح إرشاد السالك يف     . ١٦٧

 . بريوت–املكتبة العصرية 
 .كنعان، أمحد حممد

هـ ١/١٤٢٠: حممد هيثم اخلّياط، ط   : ، تقدمي املوسوعة الطبية الفقهية  . ١٦٨
 . بريوت–م، دار النفائس ٢٠٠٠ -

 .اللكنوي، أبو احلسنات حممد عبد احلي
 . بريوت–، دار املعرفة  الفوائد البهية يف تراجم احلنفية.١٦٩

 .ابن ماجة، أبو عبد اهللا حممد بن يزيد القزويين
 -هــ  ١٣٩٥حممد فؤاد عبد الباقي، : ، حتقيق وتعليق  سنن ابن ماجة  . ١٧٠
 .م، دار إحياء التراث العريب١٩٧٥

 .املاوردي، أبو احلسن علي بن حممد بن حبيب
حممـود مطرجـي    : ، حقّقه وخّرج أحاديثه وعلّق عليه     احلاوي الكبري . ١٧١

 . بريوت–م، دار الفكر ١٩٩٤ -هـ ١٤١٤وآخرون، 
عـامر سـعيد    : ، دراسة وحتقيق وتعليق    للماوردي - كتاب الرضاع . ١٧٢

 . بريوت–م، دار ابن حزم ١٩٩٦ -هـ ١/١٤١٦: الزيباري، ط
 .ابن حمسن، حممد بن علي

عبـد اهللا احلبشـي،     : ، مراجعـة  فتح املّنان شرح ُزَبد ابن رسـالن      . ١٧٣
  . بريوت–م،مؤسسة الكتب الثقافية ١٩٨٨ -هـ ١/١٤٠٩:ط

 .احمللي، جالل الدين حممد بن أمحد
عبد اللطيـف   : ، ضبط وتصحيح  كرت الراغبني شرح منهاج الطالبني    . ١٧٤

 . بريوت–م، دار الكتب العلمية ١٩٩٧ -هـ ١/١٤١٧: عبد الرمحن، ط



٣٠٩ م يف الفقه اإلسالميالرضاع احملرِّ

 .حممد، أمحد
، مطبعة م١٩٩٩ -هـ ١/١٤١٩: ، ططرق التغذية والعناية لألطفال. ١٧٥

 . القاهرة–النصر 
 .احملمدي، علي حممد يوسف

م، ١٩٩٤ -هـ  ١/١٤١٤:، ط ةأحكام النسب يف الشريعة اإلسالمي    . ١٧٦
 . الّدوحة-دار قَطري بن الفجاءة 
 .خملوف، حممد بن حممد

، طبعة جديدة باألوفست عن     شجرة النور الزكّية يف طبقات املالكية     . ١٧٧
 . بريوت– الكتاب العريب هـ، دار١٣٤٩الطبعة األوىل سنة 

 .املرداوي، عالء الدين أبو احلسن علي بن سليمان
اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف على مذهب اإلمام املبّجـل           . ١٧٨

حممد حامد الفقي، دار إحياء التراث العريب       : ، صّححه وحقّقه  أمحد بن حنبل  
 . بريوت–

 .املرغيناين، على بن أيب بكر بن عبد اجلليل
 . بريوت–، املكتبة اإلسالمية ئبداية املبتداهلداية شرح . ١٧٩

 .املّزي، مجال الدين أبو احلجاج يوسف
بشار عّواد معروف،   : ، حتقيق وتعليق  هتذيب الكمال يف أمساء الرجال    . ١٨٠    
 . بريوت–م، مؤسسة الرسالة ١٩٨٧ -هـ ١/١٤٠٨: ط

 .يمسلم، أبو احلسني مسلم بن احلجاج القشريي النيسابور
: صـدقي مجيـل العطـار، ط      : ، ختـريج وتـرقيم    صحيح مسـلم  . ١٨١
 . بريوت–م، دار الفكر ٢٠٠٠ -هـ ١/١٤٢١

 .ابن مفلح، أبو عبد اهللا حممد
تصـحيح  املرداوي، عالء الدين علي بن سـليمان،        : ، وبذيله الفروع. ١٨٢
م، ١٩٩٧ -هــ   ١/١٤١٨: أبو الزهراء حازم القاضي، ط    : ، حتقيق الفروع

 . بريوت–علمية دار الكتب ال
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 .املقدسي، أبو الفَرج عبد الرمحن بن أيب عمر حممد بن أمحد
م، دار  ١٩٨٤ -هــ   ١/١٤٠٤: ، ط الشرح الكبري على منت املقنع    . ١٨٣

 . بريوت–الفكر 
 .املقريء، شرف الدين إمساعيل بن أيب بكر

 -هــ   ١٤١١عبد العزيز عطيـة زلـط،       : ، حتقيق إخالص الناوي . ١٨٤
 .م، القاهرة١٩٩٠

 .املالّح، حسني حممد
 -هــ   ١/١٤٢٢: ، ط  أصوهلا وتطبيقاهتا  –نشأهتا وتطورها : الفتوى. ١٨٥
 . بريوت–م، املكتبة العصرية ٢٠٠١

 .املناوي، حممد عبد الرؤوف
هـ، دار الفكر   ١/١٤١٠:حممد رضوان الداية، ط   : ، حتقيق  التعاريف .١٨٦

   . بريوت، دمشق–املعاصر، دار الفكر 
 .لفضل مجال الدين حممد بن مكرمابن منظور، أبو ا

  . بريوت-، دار صادرلسان العرب. ١٨٧
 .ابن موسى، أبو احملاسن يوسف

 . بريوت–، عامل الكتب املعتصر من املختصر من مشكل اآلثار. ١٨٨
 .موسى، عبد اهللا إبراهيم

ـ ١/١٤١٦: ، ط  املسؤولية اجلسدية يف اإلسالم    .١٨٩ م، دار  ١٩٩٥ – هـ
 . بريوت–ابن حزم 

 .وصلي، عبد اهللا بن حممود بن مودودامل
-حممود أبو دقيقة، دار الكتب العلمية     :، تعليق  االختيار لتعليل املختار   .١٩٠
 .بريوت

 .املّواق، أبو عبد اهللا حممد بن يوسف
 .التاج واإلكليل ملختصر خليل. ١٩١
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 .امليداين، عبد الرمحن حسن حبّنكة
 -هــ   ٥/١٤١٩:، ط اظرةضوابط املعرفة وأصول االستدالل واملن    . ١٩٢
 . دمشق–م ، دار القلم ١٩٩٨

 .النابلسي، حممد راتب
 –م، دار املَكـتيب     ١٩٩٥ -هـ  ١/١٤١٥: ، ط نظرات يف اإلسالم  . ١٩٣
 .دمشق

 .ابن النجار، حممد بن أمحد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي احلنبلي
بتكَـر  ختَبر امل امل: ، أو شرح الكوكب املنري املسمى مبختصر التحرير     . ١٩٤

حممـد الزحيلـي َونزيـه محـاد،        : ، حتقيق شرح املختَصر يف أصول الفقه    
 . الرياض–م، مكتبة العبيكان ١٩٩٧ -هـ ١٤١٨

 .النجدي، عثمان بن أمحد بن قائد
الوليد بن عبد الرمحن آل فريان، : ، حتقيققطع الرتاع يف حترمي الرَّضاع    . ١٩٥
 . مكة املكرمة–هـ، دار عامل الفوائد ١/١٤١٨: ط

 .الندوي، أبو احلسن علي احلَسين
 . صيدا–م، املكتبة العصرية ١٩٨١ -هـ ١٤٠١، السرية النبوية. ١٩٦

 .النسفي، جنم الدين أبو حفص عمر بن حممد
 .  بريوت-م، دار النفائس ١٩٩٥ -هـ ١/١٤١٦:، طِطلبة الطَّلبة. ١٩٧

 .النفراوي، أمحد بن غنيم بن سامل بن مَهـّنا
، ضبطه وصـححه    ين على رسالة ابن أيب زيد القريواين      الفواكه الدوا . ١٩٨

م، دار  ١٩٩٧ -هــ   ١/١٤١٨: عبد الوارث حممد علي، ط    : وخّرج آياته 
 . بريوت–الكتب العلمية 

 .النووي ،أبو زكريا حيىي بن شرف
م، دار  ١٩٩٦ -هــ   ١/١٤١٧: ، ط صحيح مسلم بشرح النووي   . ١٩٩

 . بريوت–الفكر 
 –م، دار الفكر    ١٩٩٥ -هـ  ١٤١٥،  فتنيروضة الطالبني وعمدة امل   . ٢٠٠
 .بريوت
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 .اهلرَّاسي، عماد الدين بن حممد الطربي، املعروف بالكيا
 –م، دار الكتب العلمية     ١٩٨٣ -هـ  ١/١٤٠٣: ، ط أحكام القرآن . ٢٠١
 .بريوت

 .وصفي، حممد
حممد عبـد اهللا السـّمان، خـرج        : ، تقدمي الرجل واملرأة يف اإلسالم   . ٢٠٢

 .ق املنشاوي، دار الفضيلةأحاديثه حممد صّدي
 .ويلّ قُوته، عادل بن عبد القادر بن حممد

: ، ط  حجّيته، وأثره يف فقه املعامالت املالية عند احلنابلـة         –العرف  . ٢٠٣
 . مكة–م، املكتبة املكية ١٩٩٧ -هـ ١/١٤١٨

 .أبو يعلى
عبد الكـرمي   :، حتقيق املسائل الفقهية من كتاب الروايتني والوجهني     . ٢٠٤
 . الرياض–م، مكتبة املعارف ١٩٨٥ -هـ ١/١٤٠٥:لالّحم، طحممد ا

 .يوسف، طارق
 . القاهرة–، املركز العريب احلديث تغذية طفلك الرضيع. ٢٠٥

 .يونس، أمحد السعيد
 . الفجالة–، دار هنضة مصر تغذية الرضيع. ٢٠٦

 
 :اجملالّت والصحف ∗

: ريخ، اخلمـيس، التـا    ٢٣٨٦: ، العـدد  "احلياة اجلديـدة  "صحيفة  . ٢٠٧
  .م٩/٥/٢٠٠٢: هـ املوافق١٤٢٣/صفر/٢٦
قسـم البحـوث    ،  ١٩٧٦لسنة  ) ٦١(قانون األحوال الشخصية رقم     . ٢٠٨

  . عمان–، دار الثقافة ١/١٩٩٩: والدراسات القانونية، ط
 .م١٩٨٧ -هـ ١٤٠٨، عام )١٢٧(جملة الفيصل، العدد . ٢٠٩
ـ      . ٢١٠  -هـ  ١٤٠٧م  ، عا ١: جملة جممع الفقه اإلسالمي، العدد الثاين، ج
 .م، جدة١٩٨٦
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 فهرس حمتويات البحث
 الصفحة         املوضوع
 ث..........................................................................اإلهداء

 ج.......................................................................شكر وثناء
 ١...........................................................................املقدمة

 التمهيد
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 ٢٤٩..................................................ثبوت الرضاع بالشهادة: أوالً
 ٢٤٩.......................ل شهادة النساء منفردات على الرضاعأقوال الفقهاء يف قَبو

 ٢٥٠.....................................................أدلّة أصحاب االجتاه األّول
 ٢٥١......................................................أدلّة أصحاب االجتاه الثاين

 ٢٥١.................................................................القول الراجح
 ٢٥١.....................................................نصاب الشهادة يف الرضاع

 ٢٥٥.................................................................القول الراجح
 ٢٥٦..................................شروط قَبول شهادة املرأة الواحدة على الرضاع

 ٢٥٨..........................................ثبوت الّرضاع بالشك: املبحث الثالث
 ٢٦٠................................ الرضاع احملرِّم بني القضاء واإلفتاء:املبحث الرابع

 الفصل السادس
 بنوك لنب األمهات بني اإلباحة والتحرمي

 ٢٦٤............................... نشأة بنوك لنب األمهات ومفهومها:حث األّولاملب
 ٢٦٤..................................................نشأة بنوك لنب األمهات: أّوالً
 ٢٦٤................................................................مفهومها: ثانياً

 ٢٦٥........................................دام بنوك اللّنب يف الغرباملقصد من استخ
 



٣٢٣ م يف الفقه اإلسالميالرضاع احملرِّ

 الصفحة         املوضوع
  :املبحث الثاين

سلبّيات بنوك لنب األمهات، وأسباب انكماشها حديثاً، ومدى حاجة البالد اإلسـالمّية             
 ٢٦٧..........................................................................إليها
 ٢٦٧................................................سلبيات بنوك لنب األمهات: أّوالً
 ٢٦٨..................................................أسباب انكماشها حديثاً: ثانياً
 ٢٦٩..........................................مدى حاجة البالد اإلسالمّية إليها: ثالثاً

 ٢٧٠..................................................أقوال الفقهاء يف حكم إنشائها
 ٢٧٠......................................................صاحب القول األّولأدلّة 

 ٢٧١......................................................أدلّة أصحاب القول الثاين
 ٢٧٣.................................................................قول الراجحال

 ٢٧٤................من بنوك لنب األمهات احلكم املترتب على الرضاع :املبحث الثالث
 ٢٧٤..................................أقوال الفقهاء يف األثر املترتب على الرضاع منها

 ٢٧٥.....................................................جتاه األّولأدلّة أصحاب اال
 ٢٧٦......................................................أدلّة أصحاب االجتاه الثاين

 ٢٧٦............ع من بنوك لنب األمهاتمناقشة أدلّة القائلني بعدم ثبوت التحرمي بالرضا
 ٢٧٧.................................................................القول الراجح

 ٢٧٨........................................................................اخلامتة
 ٢٨٤...............................................................الفهارس العاّمة

 ٢٨٥..............................................................فهرس اآليات. ١
 ٢٨٨...........................................................فهرس األحاديث. ٢
 ٢٩٠.....................................................فهرس املصادر واملراجع. ٣
 ٣١٣.....................................................فهرس حمتويات البحث. ٤


